DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 7 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 2016-07-07 09:25:36

Poz. 2087
UCHWAŁA NR XXIV/138/2016
RADY GMINY RAKÓW
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2016r., poz.446) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z
2015r.,poz.618 z późn.zm.) Rada Gminy Raków uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się statut Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie, nadając mu brzmienie określone w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/125/2005 Rady Gminy Raków z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raków.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Nowak
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Załącznik do
Uchwały Nr XXIV/138/2016
Rady Gminy Raków
z dnia 29 czerwca 2016 r.

STATUT
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W RAKOWIE
I. Postanowienia ogólne.
§ 1.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie, zwany dalej „Ośrodkiem” jest podmiotem leczniczym
niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
§ 2.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.z 2015r., poz.618 z
późn.zm. ),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn.zm.),
3) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej,
4) niniejszego statutu.
§ 3.
1. Siedziba Ośrodka mieści się w Rakowie przy ulicy Klasztornej Nr 16.
2. Ośrodek prowadzi działalność w:
1) Ośrodku Zdrowia w Rakowie,
2) Poradni Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ociesękach.
3. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Raków.
4. Ośrodek może realizować cele i zadania, o których mowa w § 6 poza obszarem
wymienionym w ust.2.
§ 4.
1. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Raków.
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawują organy Gminy Raków.
§ 5.
1. Ośrodek posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru
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Sądowego.
2. Ośrodek podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
II. Cele i zadania.
§ 6.
1. Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia
w zakresie określonym ustawą.
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności udzielanie ludności świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady ich wykonywania.
3. Wykonując zadania statutowe Ośrodek:
1) współpracuje z innymi zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami, organizacjami
społecznymi, fundacjami działającymi na terenie gminy i powiatu,
2) może współpracować z innymi zakładami opieki zdrowotnej, instytucjami,
organizacjami
społecznymi i naukowymi na terenie województwa i kraju.
§ 7.
1. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych:
1) finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie,
za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,
2) innych niż finansowane ze środków publicznych osobom ubezpieczonym i innym
uprawnionym do świadczeń na podstawie odrębnych przepisów za odpłatnością
według ustalonego cennika,
3) osobom nie ubezpieczonym i nie uprawnionym do świadczeń na podstawie
odrębnych przepisów za odpłatnością według ustalonego cennika,
4) obcokrajowcom – na zasadach określonych we właściwych przepisach oraz
umowach i
porozumieniach międzynarodowych dotyczących ochrony zdrowia nieodpłatnie, za
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością,
5) określonych w zawartych umowach według cen określonych w umowach.
2. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust.1 oraz
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wykonywania związanych z ich udzielaniem usług medycznych, a w szczególności:
1) obszar, którego mieszkańcy będą mogli korzystać ze świadczeń zdrowotnych,
2) ich rodzaj i przewidywaną liczbę,
3) zasady rejestracji pacjentów,
4) organizację udzielania świadczeń,
5) dni i godziny ich udzielania,
6) maksymalny czas oczekiwania na świadczenie i sposób podawania tych informacji
do wiadomości osobom uprawnionym określają umowy zawarte przez Ośrodek z Narodowym
Funduszem Zdrowia oraz regulamin organizacyjny zakładu.
§ 8.
Ośrodek udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) specjalistycznej opieki zdrowotnej.

III.

Organy i struktura organizacyjna Ośrodka.
§ 9.

Organami Ośrodka są:
1. Kierownik,
2. Rada Społeczna.
§ 10.
1. Z kierownikiem Ośrodka stosunek pracy na podstawie art.49 ustawy o działalności
leczniczej nawiązuje Wójt Gminy.
2. Stosunek pracy lub umowę cywilnoprawną z kierownikiem Ośrodka rozwiązuje Wójt
po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
3. Z wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z
kierownikiem Ośrodka może wystąpić również Rada Społeczna.
4. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, a w szczególności:
a) zapewnia prawidłowy tok udzielania świadczeń zdrowotnych,
b) kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz,
c) organizuje i koordynuje prace Ośrodka, komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk pracy,
d) zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka i jest ich przełożonym w rozumieniu
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przepisów Kodeksu pracy.
5. W czasie nieobecności kierownika Ośrodkiem kieruje na podstawie pisemnego
pełnomocnictwa inny wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.

§ 11.
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy oraz organem
doradczym

kierownika Ośrodka.

2. Zadania Rady Społecznej określa art.48 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o
działalności leczniczej (tj.Dz.U.z 2015r., poz.618 z późn.zm. ).
3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy Raków.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Przewodniczące Rady Gminy Raków
w terminie 30 dni od daty jej powołania.
5. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata.
6. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy kierownik Ośrodka.
7. Skład Rady Społecznej określa art.48 ust. 6 pkt 2 a i b ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn.zm.).
8. W skład Rady Społecznej wchodzi czterech członków wybranych przez Radę Gminy.

§ 12.
1. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w
przypadku:
1) rezygnacji z funkcji,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sadu za przestępstwo umyślne.
2.

Mandat członka Rady Społecznej wygasa w razie śmierci.

§ 13.
1. W skład Ośrodka wchodzą:
1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Rakowie, ul. Klasztorna Nr 16,
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2) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ociesękach.
3) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ociesękach jest organizacyjnie
podporządkowana Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Rakowie i stanowi z nim jeden
zakład pracy.
§ 14.
1. Strukturę organizacyjną Ośrodka tworzą następujące komórki organizacyjne:
a) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej z gabinetami lekarskimi,
zabiegowymi i szczepień w Rakowie i w Ociesękach,
b) Poradnia Stomatologiczna,
c) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
d) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
e) Gabinet Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania.
2. Szczegółową organizację, zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych
stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny, ustalony przez kierownika i
zaopiniowany przez Radę Społeczną.

IV.Gospodarka finansowa
§ 15.
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn.zm.) oraz
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z
2009r. Nr 152,poz.1223 z późn. zm.).
2. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i reguluje zobowiązania.
3. Podstawa gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany corocznie przez
kierownika Ośrodka.
4. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem
własnym (otrzymanym lub zakupionym).
5. Zbycie aktywów trwałych Ośrodka, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.
§ 16.
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1. Poza środkami finansowymi uzyskiwanymi na podstawie umów zawartych z
Narodowym Funduszem Zdrowia, Ośrodek może także uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej,
2) z działalności gospodarczej w zakresie wynajmu pomieszczeń,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego,
4) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
5) na realizację zadań określonych odrębnymi przepisami prawa,
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
2. Ośrodek może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia,
2) remonty,
3) inwestycje, w tym zakup sprzętu i aparatury medycznej,
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej,
5) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody
medyczne.

§ 17.
Ośrodek decyduje o podziale zysku oraz we własnym zakresie pokrywa ujemny wynik
finansowy.
§ 18.
Wartość majątku Ośrodka określają:
1) Fundusz założycielski – wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia podmiotu
tworzącego,
2) Fundusz zakładu – wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego.
§ 19.
Ośrodek prowadzi sprawozdawczość na zasadach określonych w przepisach o statystyce
publicznej oraz na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
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V. Postanowienia końcowe
§ 20.
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany dokonywane w statucie wymagają zachowania trybu określonego dla jego
uchwalenia.

