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UCHWAŁA NR XXI/128/12
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kościelnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 42, ust. 4 w związku z art.204 ust.2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2011r Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.):

RADA GMINY uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 września 2009r
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku
Kościelnym ze zmianami ogłoszonego w (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2009r Nr 477, poz.3476 ze zmianą z 2010r Nr
167, poz.1519).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr inż. Paweł Wiatr
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXI/128/12
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 28 czerwca 2012r

S T A T U T
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
UL. IŁŻECKA 2A

Skarżysko Kościelne dn, 28 czerwca 2012r.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–3–

Poz. 2330

I. Postanowienia ogólne
§1
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym zwany dalej Zakładem
lub SPZOZ, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność
leczniczą.
2. Zakład może używać nazwy skróconej SPZOZ .
3. Siedzibą Zakładu jest Skarżysko Kościelne ulica Iłżecka 2a.
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Skarżysko Kościelne.
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy Skarżysko Kościelne oraz Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne.
6. Obszar działania obejmuje Rzeczpospolitą Polską, a w szczególności Gminę Skarżysko Kościelne.
7. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom
ubezpieczonym oraz innym osobom, uprawnionym na podstawie innych przepisów.
8. Zakład może wykonywać świadczenia zdrowotne nieodpłatnie, odpłatnie i za częściową odpłatnością,
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej.
9. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Dyrektor Zakładu.
§2
Zakład posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.
§3
Zakład działa na podstawie :
1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn.
zm/ zwanej dalej „ustawą”,
2) innych obowiązujących przepisów prawnych,
3) niniejszego statutu.

II. Cele i zadania Zakładu oraz zakres udzielanych świadczeń
§4
Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi, młodzieżą oraz
podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
§5
1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
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1/ podstawowej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w
miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,
2/ badań diagnostycznych,
3/ podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie stomatologii,
4/ sprawowania opieki profilaktycznej nad osobami pracującymi,
5/ rehabilitacji leczniczej i fizjoterapii ambulatoryjnej,
6/ pielęgnacji i rehabilitacji środowiskowej osób nie wymagających hospitalizacji w domu chorego,
7/ inicjowania i realizowania profilaktyki i promocji zdrowia wynikającej z oceny stanu zdrowia
podopiecznych,
8/ specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w
miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych świadczeń.
2. Szczegółowy wykaz komórek organizacyjnych zakładu wraz z kodami resortowymi zawiera załącznik
nr 1 do niniejszego statutu.
3. Zadania wymienione w § 5 pkt 1-8 realizowane będą przez osoby wykonujące zawód medyczny.
§6
1. Zakład może prowadzić inne formy działalności gospodarczej w oparciu o zasady rachunku
ekonomicznego pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

III. Organizacja wewnętrzna
§7
1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy jednostka organizacyjna o nazwie Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym ul. Iłżecka 2a z komórkami
organizacyjnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania Zakładu, których zadania określa Dyrektor w regulaminie
organizacyjnym Zakładu.

§8
Pomieszczenia i urządzenia Zakładu muszą odpowiadać określonym wymogom fachowym
i sanitarnym, w szczególności w zakresie warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych
i instalacyjnych.
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IV. Zarządzanie Zakładem.
§9
1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę
albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.
3. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. Samodzielnie podejmuje
decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu. W szczególnych przypadkach korzysta z opinii
właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych niniejszym statutem.
6. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz ich pracodawcą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy. Szczegółowy zakres zadań pracowników
określają nadane przez Dyrektora zakresy czynności.
7. Dyrektor wykonuje swoje zadania (kierownicze i zarządzające) przy pomocy księgowej
i pielęgniarki koordynującej.
8. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczona przez niego osoba.
9. Do zadań Dyrektora należy w szczególności :
1/ organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń
zdrowotnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ustalonymi w zawartych umowach,
2/ tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi Zakładu i podnoszenia jakości świadczonych usług
medycznych,
3/ współdziałanie z władzami Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie realizacji ustawowych zadań
Gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia
4/ prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej zgodnie z zasadami rachunku ekonomicznego,
5/ opracowywanie i realizacja planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu,
6/ współpraca z podmiotem tworzącym i Radą Społeczną polegająca w szczególności na
przedstawianiu tym organom planów i sprawozdań z działalności Zakładu,
7/ bieżący nadzór nad realizacją zadań statutowych,
8/ racjonalna organizacja pracy podległego personelu (zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy,
zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu),
9/ opracowywanie projektu statutu Zakładu i zmian w tym statucie oraz regulaminu organizacyjnego
Zakładu.
§ 10
1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym
i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
§ 11
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa
regulamin Rady Społecznej SPZOZ.
2. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /
Dz.U. Nr 112, poz.654 z późn. zm/.
3. Rada Społeczna składa się z 5 osób, w tym:
4
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1/ jako przewodniczący Wójt Gminy Skarżysko Kościelne lub osoba przez niego wyznaczona
2/ jako członkowie:
- przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego
- przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne w liczbie 3 osób.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.
5. Okolicznościami odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji są:
1/ pisemna rezygnacja członka Rady Społecznej,
2/wniosek Wojewody Świętokrzyskiego w stosunku do jego przedstawiciela,
3/wniosek Rady Gminy w stosunku do jego przedstawiciela,
4/długotrwała choroba (powyżej ¼ kadencji) uniemożliwiająca wykonywanie czynności członka Rady
Społecznej,
5/wykonywanie działalności konkurencyjnej w stosunku do SPZOZ w Skarżysku Kościelnym.
§ 12
Od uchwał Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do Rady Gminy.

V. Gospodarka finansowa Zakładu.
§ 13
Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych w
ustawie o działalności leczniczej.
1.Podstawą gospodarki SPZOZ jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora SPZOZ
i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
3.Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym ( otrzymanym i zakupionym).
4. Zakład może pozyskiwać środki finansowe na cele i na zasadach określonych w ustawie o działalności
leczniczej oraz na realizacje innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
5.Zakład decyduje o podziale zysku.
6.Zasady otrzymywania środków publicznych przez Zakład oraz sposobu pokrycia
ujemnego wyniku finansowego Zakładu reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm/.
§ 14
1.Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
2.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3.Zakład sporządza bilans na koniec roku obrachunkowego i ustala wynik finansowy.
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§ 15
W związku z prowadzoną działalnością statutową Zakład podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej.

VI. Postanowienia końcowe.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
ustawy o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm/ i wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 17
Statut wchodzi w życie z dniem jego nadania przez podmiot tworzący.
§ 18
Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego uchwalenie.
§ 19
Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc poprzednio obowiązujący statut SPZOZ
w Skarżysku Kościelnym zatwierdzony Uchwałą Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z
dnia 30 września 2009r.
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Załącznik nr 1
do statutu SPZOZ
w Skarżysku Kościelnym

Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu
1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
3. Poradnia stomatologiczna
4. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
5. Poradnia położniczo-ginekologiczna
6. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
7. Poradnia medycyny pracy
8. Punkt szczepień
9. Gabinet zabiegowy
10. Gabinet USG
11. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
12. Pracownia fizjoterapii
13. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
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