
Id: MVUVH-JZXWF-QWVOV-VSMTI-HQCOF. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR VI/38/11
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 19 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Gnojnie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) – Rada Gminy 
Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie 
przyjęty uchwałą nr 1/11 Rady Społecznej SP ZOZ w Gnojnie z dnia 17 marca 2011 r., stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Traci moc uchwała nr XIII/65/99 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 19 listopada 1999 r. 
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie 
oraz Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Gnojnie. 

2. Traci moc uchwała nr XX/95/2000 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 15 września 2000 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gnojnie. 

3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/184/2002 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 10 października 2002 
r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gnojnie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

      W wyniku podjęcia niniejszej uchwały statut SP ZOZ w Gnojnie uzyska nowe brzmienie, 
w którym dodatkowo wprowadzono zmiany dostosowujące go do obecnie obowiązującego stanu 
prawnego. Tym samym zasadnym jest wprowadzenie nowego statutu zamiast jego nowelizacji. 
      Zgodnie art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej statut SPZOZ uchwala Rada 
Społeczna, a zatwierdza Rada Gminy Gnojno. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11 z dnia 19 marca 2011 r.

Uchwała nr 1/11 Rady Społecznej SP ZOZ

Zalacznik1.pdf




 
UCHWAŁA NR 1/11 


RADY SPOŁECZNEJ 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 


W GNOJNIE 
z dnia 17 marca 2011 r. 


w sprawie uchwalenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Gnojnie 


  


Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3, art. 46 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku 
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.) – Rada Społeczna 
uchwala, co następuje:  


§ 1. Przyjmuje się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który zastąpi dotychczasowy Statut SPZOZ 
w Gnojnie. 


§ 2. Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Gnojno.  
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


 
  
 
 
 


Przewodniczący Rady Społecznej  
 
 


Jolanta Stachowicz 
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Załącznik do uchwały nr 1/11 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego  


Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie 
                            


STATUT 
 


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 


w Gnojnie. 
 


ROZDZIAŁ I  
 


Postanowienia ogólne 
 


§ 1 


1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie zwany dalej ,,Zakładem” 
jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym w celu 
udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. 


2. Zakład używa nazwy skróconej SPZOZ w Gnojnie. 
3. Siedziba Zakładu mieści się w miejscowości Gnojno. 
4. Zakład posiada następujące filie:  


1) Ośrodek Zdrowia w Raczycach; 
2) Ośrodek Zdrowia w Balicach. 


5. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest Gmina Gnojno. Działaniem Zakładu 
mogą być objęte również osoby spoza obszaru działania, które złożyły deklaracje lub są 
uprawnione, w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 


 
§ 2 


1. Nadzór nad Zakładem sprawuje organ założycielski - Rada Gminy Gnojno. 
2. Kontrolę nad Zakładem w zakresie określonym w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 


sprawuje Wojewoda Świętokrzyski.  
 


§ 3 


Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 
 


§ 4 


Zakład działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. nr 


14, poz. 89 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 
2. Innych aktów normatywnych dotyczących działalności samodzielnych publicznych 


zakładów opieki zdrowotnej. 
3. Niniejszego statutu.  


 
§ 5 


1. Zakład utworzony jest w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz stosowaniu innych działań 
medycznych wynikających z procesu leczenia. 
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2.  Zakład udziela w szczególności świadczeń ogółowi ludności z terenu wymienionego 
w § 1 ust. 5. 


3. Zakład udziela świadczeń wszystkim innym osobom zgłaszającym się po pomoc 
medyczną z zachowaniem obowiązujących w takich przypadkach przepisów ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  


4. Zakład realizuje zadania obronne określone ustawą o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej przygotowujące do sprawnego działania w okresie zagrożenia 
Państwa i w okresie wojny.  


5. W wykonywaniu zadań określonych w § 5 Zakład współdziała między innymi z : 
1) innymi zakładami służby zdrowia, 
2) służbami Sanitarno – Epidemiologicznymi, 
3) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, 
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami. 


 
§ 6 


1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
poprzez poradnie podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje swoim zakresem 
świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne z zakresu 
medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrii i ginekologii. 


2. Rada Gminy może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowego zadania, 
jeżeli jest to niezbędne na potrzeby opieki zdrowotnej w przypadku klęski żywiołowej. 
Rada Gminy zapewnia Zakładowi środki do wykonywania takiego zadania. 


 
§ 7 


Organami Zakładu są:  
1) Dyrektor 
2) Rada Społeczna. 


 
§ 8 


Zakład może prowadzić także działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń 
zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych. 
 
 


ROZDZIAŁ II 
 


Zarządzanie Zakładem 
 


§ 9 
1. Zakładem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za 


nie odpowiedzialność.  
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 Dyrektor wydaje akty wewnętrzne, 


a w szczególności zarządzenia i instrukcje. 
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni funkcję pracodawcy 


w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 
5. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy po wyrażeniu opinii przez Radę 


Społeczną.  
6. Zatrudnienie Dyrektora Zakładu następuje na podstawie powołania, umowy o pracę lub na 


podstawie umowy cywilnoprawnej. 
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§ 10 


Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 
1) przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu: 


a) projektu statutu Zakładu lub jego zmian, 
b) projektów regulaminów wewnętrznych Zakładu, 
c) projektów programu rozwoju Zakładu, 
d) corocznych sprawozdań z działalności Zakładu, 


2) opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego, 
3) bieżący nadzór nad wykonaniem zadań statutowych, 
4) dokonanie oceny działalności Zakładu w tym dla potrzeb Rady Społecznej, 
5) zatrudnianie i zwalnianie, ustalenie zasad wynagrodzenia i ocena pracy podległego 


personelu Zakładu.  
 


§ 11 


1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu 
ustala Dyrektor w drodze zarządzenia. 


2. Schemat struktury organizacyjnej Zakładu stanowi załącznik nr 1. 
3. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia 


zdrowotne powinien zawierać ich szczegółowy wykaz. 
 


§ 12. 


1. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego 
pracownik Zakładu. 


2. W przypadku długotrwałej nieobecności Dyrektora Zakładu Wójt Gminy może powierzyć wybranej 
przez siebie osobie pełnienie obowiązków Dyrektora Zakładu. 


 
 


ROZDZIAŁ III 
 


Rada Społeczna Zakładu 
 


§ 13 
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Gnojno oraz 


organem doradczym Dyrektora Zakładu. 
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy 


Gnojno. 
 


§ 14 


Rada Społeczna wyraża swoje decyzje, wnioski i opinie w formie uchwały. 
 


§ 15 
Do zadań Rady Społecznej należy: 


1. Przedstawienie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach: 
a)  zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia 


zdrowotne, 
b)  zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 


sprzętu medycznego, 
c)  związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową 


rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
d)  przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród, 
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e)  rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilno prawnej o zarządzanie Zakładem 
z Dyrektorem. 


2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu 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. Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu. 
5. Dokonywanie określonych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby 


korzystające ze świadczeń zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi 
medycznemu. 


6. Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, 
w którym imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje działania.  


7. Uchwalenie statutu Zakładu i zmian w statucie.  
8. Wykonywanie innych Zadań określonych w ustawie i niniejszym statucie oraz zleconych 


przez Radę Gminy. 
 


§ 16 


1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał 
określa regulamin Rady Społecznej Zakładu. 


2. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu. 
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 


przedstawiciele samorządów medycznych. 
 


§ 17 


1. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi odwołanie do Rady Gminy 
Gnojno. 


2. Spory wynikające pomiędzy Dyrektorem Zakładu a Radą Społeczną, a nierozwiązane 
w drodze negocjacji rozstrzyga organ nadzorujący po otrzymaniu pisemnych stanowisk 
stron wraz z uzasadnieniem. 


 
§ 18 


1. Rada Społeczna Zakładu składa się z 5osób. 
2. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzą: 


1)  Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący Rady Społecznej Zakładu, 
2)  przedstawiciel Wojewody, 
3)  przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Gnojno w liczbie 3 osób. 


3. Kadencja Rady Społecznej Zakładu trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania. Po upływie 
kadencji rad gmin, członkowie Rady Społecznej Zakładu działają do czasu powołania nowej 
Rady.  


4. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie 
członka Rady lub powołanie nowego członka.  


5. Członkiem Rady Społecznej nie może być Pracownik Zakładu.  
6. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonania obowiązków w ramach 


stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniu Rady Społecznej.  
7. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkom nie przysługuje dieta.  
8. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście.  
9. Rada Społeczna odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 


w kwartale. 
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ROZDZIAL IV  


 
Gospodarka Finansowa Zakładu 


 
§ 19 


1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach 
określonych przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 
(Dz. U. Nr 91 poz. 408 ze zm.) oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego, 
w tym przepisy o rachunkowości. 


2. Zakład pokrywa koszty swojej działalności i zobowiązania z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów. 


 


§ 20 


1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 
1) Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenia: 


a) Rady Gminy lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych 
przepisów, 


b) osoby objętej ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie zdrowotne, 
c) instytucji ubezpieczeniowych, 
d) innych zakładów opieki zdrowotnej, 
e) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób  
f) prawnych,  
g) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczeniem nie 


przysługujących w ramach ubezpieczenia. 
2) Na realizację zadań i programów zdrowotnych. 
3) Z darowizn, zapasów i spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 


zagranicznego po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Gnojno. 
4) Z wydzielonej działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z § 8 statutu. 


2. Zakład może otrzymać dotacje budżetowe 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) Remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego. 
4) Cele szczególne, przyznawanie na podstawie odrębnych przepisów. 


 
§ 21 


1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowo - rzeczowy, 
obejmujący przychody i koszty oraz stan środków obrotowych. 


2. Plan finansowo - rzeczowy Zakładu opiniuje Rada Społeczna, a zatwierdza Dyrektor 
Zakładu. 


3. W planie finansowo - rzeczowym Zakładu mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku lub mogą 
być realizowane wyższe od planowanych przychody i koszty bez zmiany planu pod warunkiem, 
że nie spowoduje to ujemnego wyniku finansowego. 


4. Uprawnionym do dokonywania zmian w planie finansowo - rzeczowym, o których mowa w ust. 
3 jest Dyrektor Zakładu.  


5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 


§ 22 
1. Zakład decyduje sam o podziale zysku. 
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2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 
3. Ujemny wynik finansowy Zakładu nie może być podstawą do zaprzestania działalności, 


jeżeli dalsze istnienie tego zakładu uzasadnione jest celami i zadaniami, do których 
realizacji został utworzony, a których nie może przejąć inny zakład w sposób 
zapewniający sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością. 


4. Organ założycielski z uwzględnieniem zapisów ust. 3, pokrywa ujemny wynik finansowy 
Zakładu ze środków publicznych i może określić formę dalszego finansowania zakładu 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie. 


5. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty we własnym zakresie lub z kredytu 
bankowego, a Rada Społeczna Zakładu nie wskaże innego sposobu pokrycia ujemnego wyniku 
finansowego Rada Gminy podejmuje uchwałę o likwidacji Zakładu jako samodzielnej jednostki 
organizacyjnej. 


 
 


ROZDZIAŁ V 
 


Składanie oświadczeń woli 
 


§ 23 
Oświadczenie woli za Zakład składają: 


1)  W sprawach majątkowych:  
a)  Dyrektor Zakładu,  
b)  Główny księgowy.  


2)  W sprawach niewymienionych w punkcie 1 jednoosobowo:  
a)  Dyrektor Zakładu,  
b) Główny księgowy w granicach wyznaczonych przepisami prawa i udzielonych 


pełnomocnictw,  
c)  pracownicy jednostek organizacyjnych zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami. 


 
 


ROZDZIAŁ VI 
 


Majątek Zakładu 
 


§ 24 


1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanym w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym 
i zakupionym). 


2. Zakład może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub wnieść majątek po uzyskaniu zgody Rady 
Gminy Gnojno. 


 
 
 


§ 25 
 


1. Wartość majątku Zakładu określają: 
a) fundusz założycielski Zakładu, 
b)  fundusz Zakładu. 


2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia 
komunalnego określonego i ustalonego przez Radę Gminy na podstawie bilansu 
sporządzonego na dzień rejestracji w Sądzie Rejestrowym. 
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3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu 
założycielskiego.  


 
§ 26 


Fundusz założycielski zwiększają przekazane z budżetu gminy dotacje na inwestycje i zakup sprzętu i aparatury 
oraz inne dotacje na cele rozwojowe. 


§ 27 
1. Fundusz Zakładu zwiększa się o: 


1) zyski bilansowe stanowiącą różnicę między przychodem a kosztami własnymi 
działalności, 


2)  dotacje budżetowe, 
3) kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego powstałe poprzez przeszacowanie 


ustawowe. 
2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o: 


1)  straty bilansowe, 
2) kwoty zmniejszenia majątku trwałego będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego 


majątku. 
3. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach. 


 
 


ROZDZIAŁ VII 
 


Postanowienia końcowe 
 


§ 28 
1. Statut Zakładu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia Radzie Gminy 


Gnojno. 
2. Zmiany dotyczące struktury organizacyjnej i zakresu działania Zakładu wymagają zmian 


w statucie i winny być zgłoszone organowi rejestrowemu w ciągu 14 dni od dnia 
dokonania zmiany. 


3. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie.  
4. Statut oraz wszelkie w nim zmiany wchodzą w życie z dniem ich zatwierdzenia przez 


Radę Gminy Gnojno. 
 


§ 29 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie 
postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi 
i ustawy Kodeksu Pracy oraz inne przepisy dotyczące opieki zdrowotnej. 
  
 
 
 
 Przewodniczący Rady Społecznej  


 
Jolanta Stachowicz 
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