Informacja o pracy Burmistrza Miasta Kościana w okresie międzysesyjnym
I. W okresie międzysesyjnym wydane zostały zarządzenia:
1) nr 218/16 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie przeprowadzenia oceny i kontroli Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok
2015. Zarządzenie dotyczy przeprowadzenia oceny i kontroli Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za rok 2015 w zakresie realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych; prawidłowości gospodarowania mieniem oraz
środkami publicznymi; gospodarki finansowej. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych wyznaczono zespół w składzie: A. Łakoma (przewodnicząca), K. Grześkowiak,
W. Szulc, B. Fornalik;
2) nr 219/16 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezpłatne używanie herbu
miasta Kościana na logo Drużyny WOPR Kościan Rejonowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z Leszna. Zarządzeniem wyrażono zgodę na bezpłatne używanie
herbu miasta Kościan jako elementu graficznego na logo Drużyny WOPR Kościan Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Leszna;
3) nr 220/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,0719 ha, położonej przy ul. Bolesława Igłowicza.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej
Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne
pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze
względów ekonomicznych;
4) nr 221/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień. Zarządzenie dotyczy przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki
sportowe oraz przyznania jednorazowych nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe, po uprzednio przeprowadzonej przez komisję powołaną przez burmistrza miasta weryfikacji wniosków. Przyznano 5 stypendiów sportowych oraz 6 jednorazowych nagród finansowych. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia jest zgodna z budżetem Kościana na rok 2016 i wynosi 20.000,00 złotych;

5) nr 222/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu
Miejskiego Kościana. Zarządzenie dotyczące zmiany regulaminu organizacyjnego miało
na celu aktualizację zadań realizowanych przez Urząd Miejski Kościana. Główna zmiana
polegała na przypisaniu do Urzędu Miejskiego nowego zadania polegającego na prowadzeniu opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów;
6) nr 223/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie za 2015 rok. Zarządzeniem zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków
i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r., informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. Kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie. Wypracowany zysk wyniósł 24.096,63 zł;
7) nr 224/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie za 2015
rok. Zarządzeniem zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie, na które składa się bilans
sporządzony na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków i strat sporządzony na dzień
31.12.2015 r., informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na
dzień 31.12.2015 r. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Zysk MBP zamknął się
kwotą 262,44 zł;
8) nr 225/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie za 2015 rok.
Zarządzeniem zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe za 2015 r. Muzeum Regionalnego im. dr. Henryka Florkowskiego w Kościanie, na które składa się bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2015 r., informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kościanie. Zysk muzeum zamknął się kwotą 18.234,16
zł;
9) nr 226/16 z dnia 31.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 10.008,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej - za maj 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.000,00 zł w związku
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ze zwiększeniem dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”. W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków
o łączną kwotę 7.100,00 zł, w tym: w dziale 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę
3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków własnych na zakup nowości wydawniczych
(książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych,
w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie kosztów postępowania sądowego;
10) nr 227/16 z dnia 09.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Zarządzeniem zatwierdzono program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, który jest załącznikiem do zarządzenia;
11) nr 228/16 z dnia 14.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 35.930,00 zł
w związku z przyznaniem dotacji celowej na realizację zadania z zakresu administracji
rządowej „Międzynarodowa wymiana młodzieży”. Przeniesiono planowane wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Oświata i wychowanie”, „Edukacyjna
opieka wychowawcza” i „Kultura Fizyczna”. W ramach działu 854 „Edukacyjna opieka
wychowawcza” przeniesiono planowane wydatki między jednostkami, tj. z Urzędu Miejskiego do szkół i do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów. W wyniku podziału rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym o kwotę 6.226,00 zł w dziale 854
„Edukacyjna opieka wychowawcza” z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania publicznego dotyczącego wymiany młodzieży z Izraelem;
12) nr 229/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,0812 ha, położonej przy ul. Bolesława Igłowicza.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej
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Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne
pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze
względów ekonomicznych;
13) nr 230/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego
niezabudowanej działki gruntu o pow. 0,0852 ha, położonej przy ul. Tadeusza Kościowa.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej
Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne
pod zabudowę mieszkaniową. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze
względów ekonomicznych;
14) nr 231/16 z dnia 15.06.2016 r . w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności niezabudowanej działki gruntu
o pow. 0,0043 ha, położonej przy ul. Franciszka Masztalerza. Stwierdzono, że na nieruchomości będącej przedmiotem transakcji znajduje się chodnik - część ul. Szpitalnej stanowiącej drogę powiatową. Dodatkowo umówiona przez strony cena sprzedaży nie jest
znacznie wyższa niż płacone przez gminę odszkodowanie za tereny pod drogi publiczne.
Wykonanie prawa pierwokupu po umówionej przez strony cenie, nie było uzasadnione ze
względów ekonomicznych;
15) nr 232/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej działki gruntu
o pow. 0,0270 ha, położonej przy ul. Karola Bojanowskiego. Analiza cen transakcyjnych
wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne zabudowane budynkami
mieszkalnymi. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
16) nr 233/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej o pow. 0,0294 ha, 0,0292 ha, 0,0199 ha, 0,0200
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ha, 0,0194 ha zlokalizowanych w strefie miejskiej Kościana pomiędzy ulicami Sosnową
i Modrzewiową (zgodnie z uchwałą nr XXXI/333/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27
sierpnia 2009 r.);
17) nr 234/16 z dnia 15.06.2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady
Miejskiej Kościana podjętych na XV sesji w dniu 9 czerwca 2016 r. Zarządzeniem określono sposób wykonania uchwał podjętych na XV sesji Rady Miejskiej Kościana, a także
wskazano osoby lub jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację poszczególnych
uchwał oraz wskazano termin złożenia sprawozdania z ich wykonania;
18) nr 235/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie obowiązywania niższej ceny za korzystanie z basenu kąpielowego w okresie od 24.06.2016 r. do 31.08.2016 r. Zarządzenie przewiduje
w okresie ferii letnich od 24.06.2016 r. do 31.08.2016 r. w godzinach od 6:00 do 18:00 ceny promocyjne za wstęp na basen kąpielowy w Kościanie dla dzieci i młodzieży z ważną
legitymacją szkolną, zamieszkałych na terenie powiatu kościańskiego w wysokości 4,00 zł
za jedną godzinę;
19) nr 236/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa
pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości. Zarządzenie
dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanych
działek gruntu o pow. 0,0470 ha i 0,0227 ha położonych w Kościanie przy ul. Św. Ducha.
Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej
Kościan pozwoliła na ustalenie, że umówiona przez strony cena brutto sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na rynku nieruchomości za nieruchomości podobne
zabudowane budynkami mieszkalnymi. Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych;
20) nr 237/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej o pow. 3,33 m² przeznaczonej pod usytuowanie na gruncie gminnym wejścia do budynku od strony ul. Szewskiej;
21) nr 238/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali biurowych usytuowanych w budynku nr 5A na posesji przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie przeznaczonych
do wynajmu w formie bezprzetargowej na okres do 3 lat. Zarządzenie dotyczy ogłoszenia
wykazu lokali biurowych (o łącznej powierzchni użytkowej na poszczególnych kondygnacjach: I piętro – 139,44 m² - biura, 52,00 m² - archiwum, II piętro – 136,06 m² - biura)
przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na cele admini5

stracyjno-biurowe dla firm i instytucji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kościana nr
XV/171/16 z dnia 09.06.2016 r.;
22) nr 239/16 z dnia 22.06.2016 r. w sprawie wniesienia skarg na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Zarządzenie dotyczy złożenia skarg do sądu administracyjnego na Uchwałę nr 2/259/2016
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 roku,
stwierdzającą nieważność zarządzenia Nr 159/15 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 30
grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok oraz na Uchwałę nr
2/260/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia
2016 roku, stwierdzającą nieważność zarządzenia Nr 158/15 Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Miejskiej Kościan;
23) nr 240/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan. Zarządzeniem dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Kościan w zakresie dostosowania prognozy 2016 w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1.170.570,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Zwiększono wydatki bieżące
o kwotę 1.170.570,00 zł, w tym o kwotę 9.043,97 zł wydatki na wynagrodzenia i składniki
od nich naliczane, natomiast o kwotę 40,00 zł zmniejszono wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
24) nr 241/16 z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Zarządzeniem zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.132,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu
o kwotę 10.008,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą
o pomocy społecznej za czerwiec 2016 roku dla Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kościanie. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.000.000,00 zł
w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu
o kwotę 94.500,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin
w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przeniesiono planowane
wydatki między paragrafami i rozdziałami w ramach działów: „Transport i łączność”,
„Gospodarka mieszkaniowa”, „Administracja publiczna”, „Oświata i wychowanie”, „Po6

moc społeczna” i „Kultura Fizyczna”. W ramach rozdziału 85211 „Świadczenia wychowawcze” przesunięto kwotę 36.788,00 zł między jednostkami - z Urzędu Miejskiego do
Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działu 852 „Pomoc społeczna” przeniesiono zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w budynku nr 1 obiekt przy ul. Bernardyńska 2 w związku z realizacją zadania Rodzina 500 plus” między
jednostkami, tj. z Urzędu Miejskiego do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.
W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku dotyczącym wydatków majątkowych. Dokonano przesunięć między paragrafami w ramach działu „Pomoc społeczna”,
w związku z czym zmienił się załącznik do uchwały pn.: ”Dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii”. W wyniku podziału
rezerwy ogólnej zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 20.000,00 zł
w dziale 801 „Oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wykonanie remontu węzła
wodomierzowego wraz z montażem zaworu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antyskażeniowego oraz wykonanie instalacji przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi;
25) nr 242/16 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji. Zarządzenie dotyczy upoważnienia pracownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kościanie - Katarzyny Szymczak do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników z wyłączeniem wydawania decyzji w związku z powierzeniem jej obsługi
systemów teleinformatycznych służących do pozyskiwania lub weryfikacji dokumentów;
26) nr 243/16 z dnia 01.07.2016 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Zarządzeniem, z dniem 1 września 2016 roku, przedłużono Małgorzacie Ratajczak powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie na okres 5 lat szkolnych, to jest do dnia 31 sierpnia 2021 roku. Rada Pedagogiczna
pozytywnie zaopiniowała propozycję przedłużenia p. Ratajczak powierzenia stanowiska
dyrektora szkoły na okres 5 lat szkolnych. Również Wielkopolski Kurator Oświaty wyraził
zgodę na przedłużenie p. Ratajczak powierzenia stanowiska dyrektora ZS nr 1 w Kościanie
na okres 5 lat szkolnych, to jest od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2021 roku;
27) nr 244/16 z dnia 12.07.2016 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego. Ustanowiono Łukasza Postaremczaka – Sekretarza Gminy Miejskiej, pełnomocnikiem do spraw
wyborów – urzędnikiem wyborczym Gminy Miejskiej Kościan;
28) nr 245/16 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzeniem powo7

łano komisję egzaminacyjną w składzie I. Tomczak - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, M. Jankowska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
M. Ratajczak - dyrektor szkoły, H. Marcinkowska i Z. Bukowski - eksperci z listy ekspertów, dla nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie ubiegającej się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego;
29) nr 246/16 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Zarządzeniem powołano komisję egzaminacyjną w składzie I. Tomczak - przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego, M. Jankowska - przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,
B. Szczepaniak - dyrektor szkoły, H. Marcinkowska i Z. Bukowski - eksperci z listy ekspertów, dla nauczycielki Zespołu Szkół nr 2 w Kościanie ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
30) nr 247/16 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni gruntu do wydzierżawienia na terenie miasta Kościana w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
Ogłoszono wykaz powierzchni gruntu, przeznaczonego do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, pod ustawienie kontenerów do zbierania odzieży i obuwia poł. na Os.
Konstytucji 3 Maja, ul. Czempińskiej, Ciszaka, Targowej, Marcinkowskiego, Dąbrowskiego, Kosynierów, Bocznej, na Placu Wolności, Os. Gen. Wł. Sikorskiego, Os. Jagiellońskim
(łącznie 21 x 1m²);
31) nr 248/16 z dnia 20.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan z zakresu pomocy społecznej. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
Gminy Miejskiej Kościan w zakresie pomocy społecznej, w formie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Załącznik
do zarządzenia stanowi ogłoszenie otwartego konkursu ofert;
32) nr 249/16 z dnia 20.07.2016 r. złożenia oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu prawa własności zabudowanej nieruchomości. Zarządzenie dotyczy niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej działki gruntu o pow. 0,1078
ha położonej w Kościanie przy ul. Marii Konopnickiej. Analiza cen transakcyjnych wynikających z umów zawartych na terenie Gminy Miejskiej Kościan pozwoliła na ustalenie,
że umówiona przez strony cena sprzedaży nie odbiega od cen rynkowych osiągniętych na
rynku nieruchomości za nieruchomości podobne pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Wykonanie prawa pierwokupu nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych.
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II. W okresie sprawozdawczym podejmowane były czynności i decyzje związane z realizacją
budżetu 2016 r., przygotowaniem informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2016 r.,
bieżącymi zadaniami miasta, realizacją uchwał Rady Miejskiej i przygotowaniem materiałów na sesję Rady Miejskiej.
III. Stosownie do § 3 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIV/156/16 Rady Miejskiej Kościana
z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie przedstawiam informację o kontroli
Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, obejmującej działalność jednostki w 2015 roku.
Zakres kontroli i termin jej przeprowadzenia
Kontroli podlegały następujące działania:
a) realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność
i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
c) gospodarka finansowa.
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej w terminie od 13 czerwca
2016 r. do 21 czerwca 2016 r.
Zespół kontrolny
Czynności kontrolne, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana nr 218/16 z dnia
23 maja 2016 r., prowadził zespół kontrolny w składzie:
1) Anna Łakoma – przewodnicząca zespołu,
2) Beata Fornalik – członek zespołu,
3) Katarzyna Grześkowiak – członek zespołu,
4) Wiesława Szulc – członek zespołu.
Zgodnie z § 5 pkt 1) wyżej wymienionego zarządzenia członkowie zespołu kontrolnego
zostali imiennie upoważnieni do przeprowadzenia kontroli. 9 czerwca 2016 r. zespół
przedstawił projekt programu kontroli, który w tym dniu został zatwierdzony zarządzeniem
Burmistrza Miasta Kościana nr 227/16.
Ocena działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:
1. Zgodność udzielanych świadczeń ze statutem i regulaminem organizacyjnym
Podczas kontroli stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą SP ZOZ Ośrodek
Rehabilitacyjny w Kościanie działał na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską
Kościana uchwałą nr XV/142/12 z dnia 10 maja 2012 r. oraz regulaminu organizacyjnego,
stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4 Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego
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w Kościanie z dnia 22 czerwca 2012 roku. Zgodnie ze statutem do podstawowych zadań
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego
w Kościanie należało:
a) udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze
schorzeniami narządu ruchu bez względu na etiologię schorzenia, prowadzenie
diagnostyki neurofizjologicznej;
b) udzielanie indywidualnych świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom
z naruszoną sprawnością organizmu inną niż wymieniona w pkt. a);
c) udzielanie świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te
zakłady;
d) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rehabilitacji leczniczej;
e) prowadzenie profilaktyki oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na rzecz zapobiegania
niepełnosprawnościom i promocji zdrowia;
f) współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi
jednostkami

organizacyjnymi

zmierzającymi

do

zmniejszenia

stopnia

niepełnosprawności społeczeństwa.
2. Dostępność w 2015 roku do świadczeń zdrowotnych, w tym liczba udzielonych
świadczeń zdrowotnych lub usług oraz czas oczekiwania na świadczenia zdrowotne
Zadania były realizowane w następujących zakresach świadczeń:
a) rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale
dziennym
Zakres świadczeń był skierowany do dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Programem objęto
385 pacjentów.
Wykonane świadczenia:
 pacjenci w wieku: od 0 – 7 lat 11169 usług;
 pacjenci w wieku: od 8 – 18 lat

4853 usługi.

Najkrótszy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w wyżej wymienionym zakresie odnotowano w styczniu 2015 r. - 0 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz
0 dni dla pacjenta w trybie pilnym. Najdłuższy czas oczekiwania na zrealizowanie
świadczeń w wyżej wymienionym zakresie odnotowano październiku 2015 r. - 109
dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz w czerwcu 2015 r. - 60 dni dla pacjenta w
trybie pilnym.
W stosunku do roku 2014 liczba przyjętych pacjentów była podobna: w 2014 r. przyjęto łącznie 382 pacjentów, natomiast w roku 2015 liczba przyjęć wyniosła 385.
Program obejmował:
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- rehabilitację (kinezyterapię, masaż, hydroterapię, fizykoterapię),
- opiekę medyczną w zakresie badania i diagnozy lekarzy specjalistów (lekarz rehabilitacji medycznej, pediatra),
- pielęgnację (mycie, karmienie, podawanie leków, przewijanie),
- zajęcia z psychologiem (indywidualne i grupowe),
- zajęcia z pedagogiem (indywidualne i grupowe),
- zajęcia integracji sensorycznej – SI,
- zajęcia indywidualne z logopedą,
- terapię zajęciową: nauka czynności dnia codziennego, arteterapia (rysowanie, malowanie, lepienie i inne),
- muzykoterapię (np. wybijanie rytmu, śpiew, taniec, zabawy ruchowe),
- zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmujące nauczanie indywidualne i grupowe prowadzone przez nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie.
b) rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym
Zakres świadczeń skierowany był do pacjentów wymagających kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń
przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych. Programem objęto 91 pacjentów.
Wykonane świadczenia: 2699 usług.
Najkrótszy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w wyżej wymienionym zakresie wynosił 14 dni w styczniu 2015 r. (dla pacjenta w trybie stabilnym) oraz 9 dni dla pacjenta w trybie pilnym. Najdłuższy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w wyżej wymienionym zakresie odnotowano w grudniu 2015 r. - 222 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz w lipcu 2015 r. - 69 dni dla pacjenta w trybie pilnym.
W stosunku do roku 2014 liczba przyjętych pacjentów jest podobna: w 2014 r. przyjęto łącznie 103 pacjentów, natomiast w roku 2015 liczba przyjęć wyniosła 91.
Program obejmował:
- opiekę medyczną w zakresie badania i diagnozy lekarzy specjalistów (lekarz rehabilitacji medycznej),
- rehabilitację (kinezyterapia, masaż, hydroterapia, fizykoterapia),
- zajęcia indywidualne z psychologiem,
- terapię zajęciową (rysowanie, malowanie, lepienie, szycie, czynności dnia codziennego, zajęcia z elementami muzykoterapii).
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c) fizjoterapia ambulatoryjna
Pacjenci przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza
specjalisty.
Programem objęto 667 pacjentów.
Wykonanie świadczenia: 22139 zabiegów.
Najkrótszy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w tym zakresie wynosił
w sierpniu 2015 r. 163 dni (dla pacjenta w trybie stabilnym) oraz w miesiącu maju
2015 r. - 13 dni (dla pacjenta w trybie pilnym). Najdłuższy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w wyżej wymienionym zakresie wynosił w grudniu 2015 r. 221
dni - dla pacjenta w trybie stabilnym oraz w styczniu 2015 r. 186 dni - dla pacjenta
w trybie pilnym.
W roku 2015 liczba przyjęć wyniosła 667, co w stosunku do roku 2014 oznacza
wzrost o 312 przyjętych - powodem znacznego zwiększenia liczby pacjentów oraz
wykonanych usług był wzrost kontraktu z NFZ. Program obejmował szerokie spektrum zabiegów z zakresu:
- kinezyterapii,
- fizykoterapii,
- hydroterapii,
- masażu.
d) lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna – poradnia rehabilitacyjna
Pacjenci przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza
specjalisty.
Programem objęto 601 pacjentów.
Wykonanie świadczenia: 860 porad.
Najkrótszy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w wyżej wymienionym zakresie wynosił w maju 2015 r. 98 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz 48 dni dla
pacjenta w trybie pilnym. Najdłuższy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń
w powyższym zakresie wynosił w lutym 2015 r. 113 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz w marcu 2015 r. - 67 dni dla pacjenta w trybie pilnym.
W roku 2015 liczba przyjęć wyniosła 601, co w stosunku do roku 2014 oznacza
wzrost o 48 przyjętych.
Program obejmował badania lekarskie, na których dokonano oceny zdrowia pacjenta
i wydano zlecenia odnośnie procedur rehabilitacyjnych.
e) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – poradnia logopedyczna
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Program skierowany był do wszystkich pacjentów z zaburzeniami mowy. Pacjenci
przyjmowani byli na podstawie skierowania od lekarza POZ lub od lekarza specjalisty.
Programem objęto 199 pacjentów.
Wykonane świadczenia: 3160 porad.
Najkrótszy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w tym zakresie wynosił
w lutym 2015 r. 134 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz 0 dni dla pacjenta w trybie pilnym. Najdłuższy czas oczekiwania na zrealizowanie świadczeń w powyższym
zakresie wynosił w grudniu 2015 r. 229 dni dla pacjenta w trybie stabilnym oraz
w kwietniu 2015 r. 150 dni dla pacjenta w trybie pilnym.
W 2014 r. przyjęto łącznie 179 pacjentów, natomiast w roku 2015 liczba przyjęć wyniosła 199.
Program obejmował:
- profilaktykę zaburzeń mowy,
- diagnozę logopedyczną,
- terapię logopedyczną.
f) świadczenia udzielane poza kontraktem z NFZ:
- gimnastyka dla pań w średnim wieku,
- gimnastyka w zespołach bólowych kręgosłupa,
- ćwiczenia gimnastyczne dla osób z nadwagą i otyłością,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci,
- grupa wsparcia dla rodziców.
W 2015 roku z usług i świadczeń leczniczo – rehabilitacyjnych Ośrodka skorzystało
29 pacjentów stacjonarnych – dowożonych przez Ośrodek i gminy (w tym 20 pacjentów w wieku poniżej 18. roku życia i 9 pacjentów pełnoletnich).
Łącznie z usług Ośrodka w 2015 roku skorzystało 1617 pacjentów; udzielono
44880 (zabiegów, porad).
Ośrodek dysponował 2 specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, którymi dowoził na zajęcia dzieci i młodzież z terenu
miasta Kościana i ościennych gmin.
W wyniku kontroli pozytywnie oceniono dostępność do świadczeń zdrowotnych,
w tym liczbę udzielonych świadczeń zdrowotnych i usług.
3. W zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi
1) gospodarowanie nieruchomościami, w tym zakup, dzierżawa, darowizna i wynajem oraz przestrzeganie przepisów uchwały nr XXIII/232/13 Rady Miejskiej Kościana z dnia 09 maja 2013 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzier13

żawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie
W wyniku kontroli ustalono następujący stan faktyczny:
 w sierpniu 2015 r. dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie zwróciła się do
Burmistrza Miasta Kościana o wyrażanie zgody na wprowadzenie opłat za użytkowanie
pomieszczeń w budynku Ośrodka przez Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie. Pismem z dnia 25 sierpnia 2015 r. Burmistrz Miasta Kościana wyraził
zgodę na oddanie nieruchomości w użytkowanie wyżej wymienionej szkole. We wrześniu 2015 roku zawarto umowę na użytkowanie przez Zespół Szkół Specjalnych pomieszczeń Ośrodka o łącznej powierzchni 105,05 m2 oraz pomieszczeń przeznaczonych
do wspólnego użytkowania z pracownikami Ośrodka, obejmujących łazienkę, korytarz,
kuchnię oraz szatnię. Umowa została zawarta na czas określony od dnia 01 września
2015 r. do dnia 30 czerwca 2020 roku.
 w styczniu 2016 r. zawarto umowę z Zespołem Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie na użyczenie i bezpłatne używanie podnośnika transportowego
MEVA wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem. Sprzęt użytkowany był w salach dziennego pobytu dzieci z głęboką niepełnoprawnością intelektualną, gdzie odbywają się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie - umowę zawarto na czas określony od dnia 02 stycznia 2016 r. do dnia
31 grudnia 2018 r.
W wyniku kontroli pozytywnie oceniono działalność Ośrodka dotyczącą zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.
4. W zakresie gospodarki finansowej
1) wydatkowanie i rozliczenie dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego
Kontroli podlegały:
a) umowa nr EK.8023.1.2015 z dnia 03.06.2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Kościanie, której przedmiotem była dotacja celowa w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie sieci internetowej. Zgodnie
z umową przyznane środki finansowe Ośrodek zobowiązany był wykorzystać
w terminie do dnia 30.09.2015 r., a ich rozliczenie winno nastąpić do dnia
30.10.2015 r. W toku kontroli stwierdzono, że w ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 47.649,46 zł, a pozostałą część dotacji, tj. 2.350,54 zł Ośrodek
Rehabilitacyjny w Kościanie zwrócił na konto Urzędu Miejskiego Kościana
w dniu 12.10.2015 r.
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Stwierdzono, że dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie z podpisaną umową.
b) umowa nr EK.8023.2.2015 z dnia 02.11.2015 r. pomiędzy Gminą Miejską Kościan a Ośrodkiem Rehabilitacyjnym w Kościanie, której przedmiotem było
udzielenie Ośrodkowi dotacji celowej w wysokości 2.350,00 zł na zakup komputera wraz z oprogramowaniem medycznym. Zgodnie z umową przyznane środki
finansowe Ośrodek Rehabilitacyjny zobowiązany był wykorzystać w terminie do
dnia 15.12.2015 r., a rozliczenie dotacji winno nastąpić do dnia 15.01.2016 r.
Kontroli poddano faktury dotyczące realizacji ww. zadania.
W toku kontroli stwierdzono, że dotację wykorzystano i rozliczono zgodnie
z podpisaną umową.
2) prawidłowość przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
Dokonano kontroli trzech wybranych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000,00 euro, tj.:
a) na dostawę wraz z rozładunkiem artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych;
b) na dostawę wraz z rozładunkiem środków czystości;
c) na dostawę oleju napędowego dla potrzeb Ośrodka.
W zweryfikowanych postępowaniach nie stwierdzono uchybień - postępowania przeprowadzono zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro. Regulamin w sposób szczegółowy opisuje przeprowadzanie postępowań. W 2015 r. w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie nie przeprowadzano postępowań o zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro.
W toku kontroli przedstawiono następujące dokumenty:
 zarządzenie nr 576/14 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie
udzielania zamówień publicznych przed jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Kościan,
 regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie z dnia 3 czerwca 2014 r.,
 plan zamówień publicznych na rok 2015,
 roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach przesłane do Urzędu Zamówień
Publicznych.
3) wielkość i struktura zatrudnienia w 2015 r.
W toku kontroli przedstawiono Regulamin wynagradzania pracowników Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Mło15

dzieży w Kościanie wraz z załącznikami i aneksami. Ustalono, że w 2015 r. w Ośrodku
Rehabilitacyjnym w Kościanie zatrudnionych było 44 pracowników, w tym:

Grupa płacowa

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dyrektor
Salowa
Rejestratorka medyczna
Administracja
Kierowca
Lekarz
Pielęgniarz
Terapeuta zajęciowy – pielęgniarz
Terapeuta zajęciowy
Pedagog
Logopeda
Psycholog
Fizjoterapeuta
Razem

Liczba
osób
1
1
2
3
2
4
2
2
1
1
7
2
16
44

4) prawidłowość prowadzenia akt osobowych oraz zgodność umów z zapisami wynikającymi z regulaminu wynagradzania pracowników
Kontroli poddano 10 losowo wybranych umów: informacje zawarte w umowach były
zgodne z zapisami zawartymi w Regulaminie wynagradzania pracowników Ośrodka.
W części B akt osobowych pracowników Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie znajdowały się aktualne zaświadczenia i oświadczenia, w tym m. in.: kwestionariusze osobowe, zaświadczenia dotyczące szkolenia bhp, zaświadczenia lekarskie, informacje o warunkach zatrudnienia, zakresy czynności oraz inne oświadczenia.
5) realizacja postanowień Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
W toku kontroli przedstawiono następujące dokumenty:
 zarządzenie nr 3 dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie z dnia 4 lutego
2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie
wraz z załącznikami;
 odpis na ZFŚS na 2015 rok;
 korekta dotycząca II raty odpisu na ZFŚS na 2015 r.;
 sprawozdanie z działalności socjalnej za 2015 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie.
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Odpis wraz z korektą na 2015 r. funduszu świadczeń socjalnych został przeprowadzony
zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 800). W 2015 roku w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych pracownicy Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie korzystali z: pożyczek
mieszkaniowych, zapomóg pieniężnych, świadczeń pieniężnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz spotkań kulturalno – sportowych finansowanych ze środków
Funduszu. Wszelkie dopłaty pracowników w ramach funduszu do różnych form działalności socjalnej były wypłacane zgodnie ze złożonymi oświadczeniami dotyczącymi
dochodu na członka rodziny.
6) prowadzenie rachunkowości i procedury kontroli finansowej oraz sprawozdawczość finansowa Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 rok
W trakcie kontroli stwierdzono, że SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie działalność finansową w 2015 roku prowadził na podstawie rocznego planu rzeczowo – finansowego.
Plan inwestycyjny na 2015 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie został zatwierdzony
Uchwałą Nr 3/2015 Rady Społecznej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie z dnia 13
kwietnia 2015 r. i przedstawiał się następująco:
Lp.
1

Wartość inwestycji

Nazwa zadania

Wykonanie – założenie sieci internetowej

100.000,00

wraz z zakupem serwera
OGÓŁEM:

100.000,00

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie – założenie sieci internetowej wraz z zakupem serwera” rozliczono w kwocie 67.121,90 zł, na którą składały się następujące pozycje:
- opracowanie projektu – 7.995,00 zł,
- zakup serwera – 5.041,77 zł,
- montaż instalacji elektrycznej i teletechnicznej – 39.777,46 zł,
- nadzór inwestorski – 3.075,00 zł,
- urządzenie serwerowni – 7.173,67 zł,
- usługi wdrożeniowe – 4.059,00 zł.
Kontroli gospodarki finansowej Ośrodka dokonano na podstawie:
 sprawozdania z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 rok;
 sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok;
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 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień
31.12.2015 r. SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie;
 bilansu za 2015 rok;
 rachunku zysków i strat za 2015 rok.
Przyczyny, zakres i skutki stwierdzonych nieprawidłowości
W wyniku przeprowadzonej kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2015 r. nie stwierdzono nieprawidłowości.
Inne informacje dotyczące ustaleń dokonanych w trakcie kontroli
Zespół kontrolny po zakończeniu kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie przedstawił projekt wystąpienia pokontrolnego. Projekt ten został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z czego jeden przekazano dyrektorowi Ośrodka pismem z dnia 23 czerwca 2016 r. Dyrektor Ośrodka nie wniósł uwag do projektu wystąpienia pokontrolnego, w związku z powyższym sporządzono wystąpienie pokontrolne, które pismem z dnia 20 lipca 2016 r. przekazano dyrektorowi Ośrodka.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że funkcjonowanie i działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w 2015 roku była zgodna z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.
IV. W okresie od 16 maja 2016 r. do 24 lipca 2016 r. wziąłem udział w następujących spotkaniach:
19.05.2016 – starcie do II etapu Kościan – Opalenica XXIV Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” zorganizowanego przez Towarzystwo
Kolarskie „KARKONOSZE TOUR” (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– IV zawodach w darta im. Wilhelma Tella zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Jesteśmy Wśród Was” oraz Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
20.05.2016 – Regionalnym Turnieju OHP Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców zorganizowanym przez Komendanta Hufca Pracy,
21.05.2016 – zakończeniu zawodów wędkarskich zorganizowanych przez Polski Związek
Wędkarski Koło Kościan – Miasto na Jeziorze Wonieskim,
– otwarciu sezonu żeglarskiego w Dębcu Nowym (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
18

23.05.2016 – debacie o zmianach w edukacji zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty
w Poznaniu,
24.05.2016 – posiedzeniu Rady Osiedla Sikorskiego (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
25.05.2016 – Powiatowym Konkursie „Bezpieczny Przedszkolak” w charakterze jurora
zorganizowanym przez Starostę Kościańskiego oraz dyrektora przedszkola w Starych Oborzyskach,
30.05.2016 – IX Wieloboju Sprawnościowym nt: „Edukacja ku bezpieczeństwu powszechnemu” dla szkół podstawowych i gimnazjów,
– zebraniu członków Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów
SELEKT,
01.06.2016 – spotkaniu pn.: Ogólnopolski Głos Profilaktyki – „Odezwa Społeczności PaT”
zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji,
– obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowanych przez Ośrodek Rehabilitacyjny,
– szkolnym festynie zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2 (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– XV Wieczornych Biegach Stammowskich zorganizowanych przez Zespół Szkół nr 3
(uczestniczył Zastępca Burmistrza),
– XXVIII Walnym Zebraniu Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja Turystyczna
w Poznaniu (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
03-05.06.2016 – uroczystej sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– imprezach związanych z obchodami XXX Dni Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
– rozpoczęciu i zakończeniu 5 czerwca 2016 r. VIII Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki
Chłopców JEDYNKA CUP im. Mariusza Klimczoka,
04.06.2016 – meczu koszykówki z zaprzyjaźnioną drużyną BC Zdas Zdar nad Sazavou
z Czech zorganizowanym przez Oldboys Obra Kościan,
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06.06.2016 – posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowanej przez Starostę Kościańskiego,
– posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
07.06.2016 – posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
08.06.2016 – podsumowaniu zmagań uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz wręczeniu nagród w konkursie „Liczę i obserwuję” zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 2,
– posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
09.06.2016 – rozstrzygnięciu XXVII Konkursu Literackiego „Młodych Piór” „Ciemno jak
w miechu, czyli w gwarze wielkopolskiej o Kościanie” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
– sesji Rady Miejskiej Kościana (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
10.06.2016 – uroczystej zbiórce zorganizowanej przez Komendanta Powiatowego Policji,
w związku z przekazaniem obowiązków Komendanta Powiatowego Policji swojemu następcy,
12.06.2016 – wręczeniu nagród i pucharów uczestnikom II Wędkarskiego Dnia Dziecka
zorganizowanym przez Polski Związek Wędkarski Koło „CHEMIK”,
14.06.2016 – posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
– obchodach Dnia Archiwum zorganizowanych przez Archiwum Państwowe w Lesznie,
Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Muzeum Regionalne w Kościanie,
- uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu interdyscyplinarnego „Najlepszy
z Najlepszych” zorganizowanej w Zespole Szkół nr 3,
19.06.2016 – miejsko–gminnych zawodach sportowo–pożarniczych zorganizowanych
w Racocie,
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21.06.2016 – powitaniu grupy izraelskiej, która przyjechała do I Liceum Ogólnokształcącego w ramach projektu „Tacy jesteśmy, żyjemy dzisiaj, planujemy przyszłość, pamiętamy
o przeszłości”,
– Walnym Zgromadzeniu „Wodociągów Kościańskich” Sp. z o.o.,
23.06.2016 – Gali 2016 zorganizowanej w Oborzyskach Starych (uczestniczył Zastępca
Burmistrza),
24.06.2016 – spotkaniu z okazji Dnia Wodnika zorganizowanym przez „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o.o.,
– „Wielkim grillowaniu” imprezie zorganizowanej w Lesznie przez Radio Elka (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
- Gali tanecznej zorganizowanej przez Klub Tańca Sportowego „Poezja” (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
25.06.2016 – zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego,
– Dniu Ratownika zorganizowany w Dębcu Nowym (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
27.06.2016 – Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości,
28.06.2016 – spotkaniu dotyczącym organizacji półmaratonu oraz przewozu buraków zorganizowanym w Starostwie Powiatowym,
29.06.2016 – spotkaniu starostów i burmistrzów regionu leszczyńskiego, poświęconemu
możliwości wspólnej promocji gospodarczej regionu zorganizowanym w Rawiczu przez
Prezydenta Miasta Leszna i Burmistrza Gminy Rawicz (uczestniczył Zastępca Burmistrza),
01.07.2016 – uroczystym wprowadzeniu do przejęcia obowiązków Komendanta Policji
przez mł. insp. Andrzeja Zakrzewskiego,
– Turnieju Strzeleckim Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z okazji 25–lecia reaktywowania
działalności Bractwa (uczestniczyli Burmistrz i Zastępca Burmistrza),
05.07.2016 – posiedzeniu Rady Sportu,
16.07.2016 – uroczystym otwarciu hurtowni Cash&Carry zorganizowanym przez Prezesa
Zarządu Grupy MLEKOVITA,
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20.07.2016 – spotkaniu dotyczącym organizacji dożynek oraz sikawek konnych, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym,
22.07.2016 – obchodach Święta Policji.
IV. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto następujące umowy
wynikające z Prawa zamówień publicznych:
a) z EVERSPORT sp. z o.o. z Warszawy na przebudowę istniejącej bieżni Stadionu Miejskiego im. Henryka Tomkiewicza zlokalizowanego w Kościanie przy ul. W. Maya 26 na
czas do 31.10.2016 na kwotę 1.785.136,01 zł;
b) z firmą DEMIURG Sp. z o.o. spółka komandytowa z Poznania na przebudowę korytarza
oraz pomieszczeń biurowych wraz z dostosowaniem parteru budynku Ratusza dla osób
niepełnosprawnych na kwotę 296.075,06 zł;
c) z Przedsiębiorstwem Drogowym „DROMAR BIS” Marcin Marszałek z Przemętu na budowę kanalizacji deszczowej wokół obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie na
kwotę 160.000,00 zł;
d) z firmą MATEJKO DEVELOPMENT sp. z o.o, Poznań/Czapury na przebudowę boiska
przy I Liceum Ogólnokształcącym z budową oświetlenia w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska przy I LO w Kościanie” na kwotę 903.546,29 zł;
e) z firmą ENERGO-INWEST Jacek Mielczarek, Serock na budowę oświetlenia bieżni i boiska stadionu miejskiego w Kościanie na kwotę 449.999,99 zł;
f) z firmą TopInstal Mariusz Wiśniewski z Chodzieży na modernizację kotłowni gazowej dla
budynku administracyjnego przy Al. Kościuszki 22 w Kościanie na okres do 16.09.2016 r.
na kwotę 151.638,32 zł;
g) z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina na konserwację oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Kościan stanowiących własność ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.,
Poznań na okres od 15.07.2016 r. do 31.10.2016 r. na kwotę 45.000,00 zł.
Kościan, 25.07.2016 r.
Tamara Turek

Burmistrz
Miasta Kościana
(-) Michał Jurga

Opracowanie:
Biuro Rady
we współpracy z Wydziałem Organizacyjnym,
oraz Biurem Zamówień Publicznych.
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