UCHWAŁA NR XIV/89/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 6 lipca 2012 roku
w sprawie nadania statutu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. – Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.)
oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 z póź. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Łopusznie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały:
§ 2. Traci moc uchwala Nr II/18/98 z dnia 18 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia
Statutu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
DANUTA ŁUKASIK

Załącznik do uchwały Nr XIV/89/2012
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 6 lipca 2012 roku
STATUT
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Łopusznie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Radzie Gminy
w Łopusznie.
2. Siedzibą Ośrodka jest: województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Łopuszno,
miejscowość 26-070 Łopuszno, ul. Strażacka 10.
3. Organem założycielskim Ośrodka jest Rada Gminy w Łopusznie.
4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy.
5. Ośrodek prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.
§ 2. Ośrodek uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru podmiotów
leczniczych prowadzonego przez sąd rejestrowy.
Rozdział II
Siedziba i obszar działania
§ 3. Ośrodek działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112
poz. 654 z póź. zmianami).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 164 poz.
1027 z póź. zm.)
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240
z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. – Dz. U.
Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity – Dz. U.
z 2004 r. Nr 125 poz. 1317).

6. Przepisów wykonawczych do w/w ustaw.
7. Uchwały Nr II/16/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 18 listopada 1998 roku w
sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie w samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej.
8. Postanowień niniejszego statutu.
9. Przepisów dotyczących podmiotów leczniczych nie będących przedsiębiorcą
i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów prawa.
§ 4. Ośrodek prowadzi działalność leczniczą, może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie
działalność, inną niż działalność lecznicza w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu na
rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym
obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Łopuszno.
Zakład świadczy usługi medyczne dla pacjentów na podstawie deklaracji złożonych przez
pacjentów o przynależności do ośrodka.
Rozdział III
Cele i zadania ośrodka
§ 5. Celem ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie
zadań z zakresu promocji zdrowia.
§ 6.1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia
w Łopusznie, jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą udziela świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym
osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za
częściową

odpłatnością

lub

całkowitą

odpłatnością

na

zasadach

określonych

w obowiązujących przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej.
2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń
zdrowotnych.
§ 7. Zadaniem Ośrodka są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia ludności oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich wykonania, a w szczególności związane z:
1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem,

3) rehabilitacją leczniczą,
4) opieką nad ciężarną i jej płodem, porodem połogiem oraz opieką nad
noworodkiem,
5) opieką nad zdrowym dzieckiem,
6) badaniem diagnostycznym wraz z analityką medyczną,
7) pielęgnacją chorych,
8) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
9) opieką stomatologiczną,
10) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
11) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne
i szczepienia ochronne,
12) ochroną osób pracujących,
13) specjalistyczną opieką zdrowotną,
14) promocją zdrowia.
§ 8.1. Rada Gminy może nałożyć na Ośrodek obowiązek wykonywania dodatkowego
zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej
w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonywania innych zobowiązań.
2. W razie poniesienia strat przy wykonywaniu zadania zleconego na podstawie ust. 1 Rada
Gminy jest zobowiązana do ich zrekompensowania.
§ 9. W wykonywaniu zadań Ośrodek współpracuje z:
1. innymi podmiotami leczniczymi,
2. placówkami naukowo-badawczymi,
3. związkami i samorządami zawodowymi,
4. organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
5. państwową

inspekcją

sanitarną,

państwowym

nadzorem

farmaceutycznym,

samorządowymi jednostkami organizacyjnymi i innymi osobami prawnymi
i fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów statutowych.
§ 10. Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1. Wynajmu pomieszczeń dla prywatnych praktyk.
2. Wykonywania badań laboratoryjnych za odpłatnością.
3. Świadczenia usług rehabilitacyjnych.
§ 11. Zakład może uczestniczyć w realizacji celów dydaktycznych oraz w kształceniu osób
przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód

medyczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, pod warunkiem zachowania
dostępności świadczeń zdrowotnych określonych w niniejszym Statucie.
Rozdział IV
Organy Ośrodka i struktura organizacyjna
§ 12. Organami Ośrodka są:
1. Kierownik.
2. Rada Społeczna.
§ 13. 1. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka nawiązuje Wójt na podstawie umowy o pracę.
3. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka
ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
5. Kierownik wykonuje swoje zadania (kierownicze i zarządzające) przy pomocy
głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych lub swego zastępcy.
6. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1) przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Ośrodka:
a) projektu statutu ośrodka lub jego zmian,
b) projektu regulaminu porządkowego i jego zmian,
c) projektów regulaminów wewnętrznych Ośrodka,
d) projektów programu rozwoju Ośrodka,
e) corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju, o których
mowa w lit. d,
f) corocznych

sprawozdań

rzeczowo-finansowych

z

działalności

Ośrodka do końca drugiego kwartału roku następnego, za który
złożono niniejsze sprawozdanie rzeczowo-finansowe,
2) opracowywanie planu finansowego i inwestycyjnego,
3) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
4) dokonywanie ocen działalności Ośrodka, w tym dla potrzeb Rady Społecznej,
5) zatrudnienie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad
wynagradzania podległego personelu Ośrodka.
7. Kierownik przedstawia Radzie Gminy roczny raport z prowadzanej działalności
w terminie do dnia 1 marca każdego roku.

Rozdział V
Rada Społeczna Ośrodka
§ 14.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz
organem doradczym Kierownika Ośrodka.
2. Rada Gminy powołuje i odwołuje Radę Społeczną Ośrodka oraz zwołuje jej pierwsze
posiedzenie.
§ 15. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1) przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, jego
przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Kierownikowi Ośrodka nagród,
d) rozwiązywania stosunku pracy z Kierownikiem Ośrodka,
e) Regulaminu Organizacyjnego.
2) Przedstawienie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego
i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3) Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu
do zatwierdzenia Radzie Gminy.
4) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez
pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi merytocznemu.
5) Opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności
leczniczej.
6) Wykonywania innych zadań określonych w ustawie i statucie.
§ 16. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa Regulamin Rady Społecznej Ośrodka.
§ 17. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Kierownikowi Ośrodka odwołanie do Rady
Gminy.

§ 18. 1. Rada Społeczna składa się z 7 osób, w tym:
1) jako przewodniczący Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) przedstawiciele gminy, której ludność objęta jest świadczeniami
zdrowotnymi, udzielanymi przez Ośrodek - wyłonieni przez Radę
Gminy w liczbie 5 osób,
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Ośrodka oraz
przedstawiciele organizacji związkowych.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych po jednej osobie lekarzy
i pielęgniarek.
4. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone.
§ 19. Od uchwał Rady Społecznej, Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady
Gminy.
§ 20. Członkiem Rady Społecznej SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie nie
może być pracownik Ośrodka.
§ 21.1. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywanych obowiązków
w ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej.
2. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje rekompensata od
Rady Gminy w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa
w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia
z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
§ 22. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie
członka Rady i powołanie nowego członka Rady.
§ 23. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
ROZDZIAŁ VI
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 24.1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu
pokrywającego z posiadanych środków finansowych i uzyskanych przychodów koszty
działalności i zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie rocznego planu finansowego
i inwestycyjnego przygotowanego przez Kierownika zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112
poz. 654 z póź. zmianami).
2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157
poz. 1240 z późn. zm.).
3) Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. –
Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).
3.Roczny plan finansowy i inwestycyjny podlega zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
§ 25.1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na
zlecenie:
a) Rady Gminy lub innych organów uprawnionych na podstawie
odrębnych przepisów,
b) Osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) Instytucji ubezpieczeniowych,
d) Zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz
innych osób prawnych,
e) Innych zakładów opieki zdrowotnej, osób fizycznych nie objętych
ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach
ubezpieczenia, w tym świadczenia ponadstandardowe,
2) Na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy,
4) Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2
ustawy o działalności leczniczej,
5) Z prowadzonej działalności gospodarczej przewidzianej w Statucie,
2. Ośrodek może otrzymywać dotacje z budżetu Rady Gminy na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych
programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących
zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznych aparatur i sprzętu
medycznego,
4) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 26.1. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
2. Ośrodek decyduje sam o podziale zysku.
ROZDZIAŁ VII
Majątek Ośrodka
§ 27.1. Wartość majątku Ośrodka określają:
1) fundusz założycielski Ośrodka,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Ośrodka stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia
komunalnego określonej i ustalonej przez Radę Gminy na podstawie bilansu
sporządzonego na dzień rejestracji w sądzie rejestrowym.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu
założycielskiego.
§ 28.1. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz
majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
2. Majątek Ośrodka lub przysługującego do niego prawa Ośrodek może wnieść w formie
aportu do spółek, przekazać fundacji lub stowarzyszeniu, wykonującemu inną działalność niż
działalność lecznicza za zgodą Rady Gminy. Przekazanie majątku spółce, fundacji lub
stowarzyszeniu wykonującemu działalność leczniczą jest zabronione.
ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 29.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia ustawy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy oraz innych obowiązujących
przepisów prawa.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Gminy na wniosek Kierownika.
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