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UCHWAŁA NR XXXII/211/2016
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446, poz. 1579) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016r. poz. 1638) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samorządowemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie
w brzmieniu załącznika do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc:
1) uchwała Nr XXVIII/180/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie nadania Statutu
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2016r. poz. 2170),
2) uchwała Nr XXIX/191/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 27 lipca 2016r. zmieniająca Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego
z 2016r. poz. 2442).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Władysław Grosicki
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Załącznik
do uchwały Nr XXXII/211/2016
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 30 listopada 2016r.

Statut
Samorządowego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Piekoszowie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.1. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie - zwany dalej
„Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) prowadzonym
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu SZPOZ.
3. Siedzibą Zakładu jest Piekoszów, 26 - 065 ul. Częstochowska 75.
4. Podmiotem tworzącym dla Zakładu jest Gmina Piekoszów.

§ 2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),
5) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 ze
zm.),
6) niniejszego Statutu,
7) innych przepisów prawa.
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Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu

§ 4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych
regulujących zasady wykonywania, realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia oraz ochrona
zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy.

§ 5.1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) pediatrii,
3) szczepień ochronnych,
4) zabiegów pielęgnacyjno – leczniczych,
5) pielęgniarstwa rodzinnego i środowiskowego, medycyny szkolnej,
6) czynności położnej środowiskowo rodzinnej,
7) opieki nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem,
8) medycyny pracy,
9) profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
10) orzekania i dokumentowania o stanie zdrowia,
11) badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej.
2. Gmina Piekoszów może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowego zadania,
jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu zobowiązań międzynarodowych.
3. Gmina zapewnia Zakładowi środki do wykonania zadania o którym mowa w ust. 2.

§ 6.1. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza,
w tym działalność gospodarczą polegającą na dzierżawie lub najmie lokali, wyposażenia, sprzętu oraz
nieruchomości, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępu do świadczeń zdrowotnych.
2. Zyski z prowadzenia innej działalności niż lecznicza będą w całości stanowiły dochód Zakładu
z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.
3. Koszty prowadzenia działalności innej niż działalność lecznicza oraz straty nie mogą być
pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielanie publicznych zamówień na
świadczenia zdrowotne.

§ 7. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z:
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1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami naukowo – badawczymi,
3) związkami i samorządami zawodowymi,
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
5) innymi instytucjami działającymi w sektorze ochrony zdrowie.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu

§ 8. Organami Zakładu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.

§ 9.1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Sposób zatrudnienia Dyrektora określa ustawa o działalności leczniczej.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Piekoszów.
4. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie
odpowiedzialność.
5. Dyrektor dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Zakładzie
pracowników.
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w przypadku, gdy Dyrektor nie jest lekarzem,
2) Głównego Księgowego,
3) Pielęgniarki Koordynującej.

§ 10. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) opracowanie regulaminu organizacyjnego,
2) opracowanie planu finansowo – inwestycyjnego,
3) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
4) dokonanie ocen działalności Zakładu, w tym dla potrzeb Rady Społecznej,
5) zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania
podległego personelu Zakładu.

§ 11.1 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest Zakładem Leczniczym, którego
jednostką organizacyjną jest Ośrodek Zdrowia.
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2. W skład Zakładu Leczniczego wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Poradnia Lekarza POZ,
2) Poradnia dla Dzieci,
3) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej – Rodzinnej,
4) Gabinet Położnej Środowiskowej – Rodzinnej,
5) Gabinety Medycyny Szkolnej,
6) Gabinety Zabiegowe,
7) Punkt Szczepień,
8) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej.
3. Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres działania jednostek i komórek organizacyjnych
Zakładu ustala Dyrektor w drodze Regulaminu Organizacyjnego.

§ 12.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz doradczym
Dyrektora Zakładu.
2. Rada Gminy powołuje i odwołuje Radę Społeczną oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.
3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa
regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy.

§ 13.1. Rada Społeczna składa się z 5 osób, w tym:
1) jako przewodniczący Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona.
2) jako członkowie :
a)

przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie 3 osób.
3) członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.
2. Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez Radę Gminy
nowej kadencji, lecz nie później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zaprzysiężenia nowej
Rady Gminy.
3. Przed upływem kadencji członek Rady Społecznej może być odwołany w przypadku:
1) rezygnacji z pełnionej funkcji,
2) odwołania przez organ desygnujący,
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.
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Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Zakładu

§ 14.1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.
3. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy.
4. Dyrektor Zakładu w terminie do dnia 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje Radzie
Gminy raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zgodnie z wymogami ustawy o działalności
leczniczej.

§ 15.1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności
leczniczej:
1) z odpłatnej działalności leczniczej chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt. 1, o której mowa w § 6 statutu,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego,
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 – 117 ustawy o działalności
leczniczej,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
6) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności
leczniczej.
2. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem.
3. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie
może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Gminy.

§ 16. Zakład pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1
ustawy o działalności leczniczej.

§ 17. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski, stanowiący wydzieloną Zakładowi część mienia Gminy Piekoszów, tym
przekazanego w nieodpłatne użytkowanie.
2) fundusz

zakładu,

stanowiący

wartość

majątku

Zakładu

po

odliczeniu

funduszu

założycielskiego.
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§ 18.1. Stosownie do postanowień § 6 Statutu, Zakład może prowadzić działalność inną niż leczniczą
w zakresie odpłatnego wynajmowania i użyczania pomieszczeń użytkowych podmiotom
wykonującym działalność leczniczą, a także innym podmiotom i osobom fizycznym.
2. Szczegółowe warunki prowadzenia działalności innej niż lecznicza, określa się w umowach
zawartych pomiędzy Zakładem, a podmiotami wskazanymi w ust. 1.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 19.1. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy
prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotów leczniczych.
2.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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