
UCHWAŁA NR XX/131/12
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 28 maja 2012 r.

w sprawie dostosowania treści statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Gnojnie do wymogów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Gnojno z dnia 19 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej SP ZOZ działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654); 

2) Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 52, poz. 417 ze zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 
dokumentacji medycznej oraz jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.); 

5) Rozporządzeń wykonawczych do powyższych ustaw; 

6) Innych obowiązujących przepisów; 

7) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.); 

8) Niniejszego statutu.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład może prowadzić także wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż udzielanie świadczeń 
zdrowotnych pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych, a koszty tej 
działalności i powstałe straty nie będą pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielenia 
publicznych zamówień na świadczenia zdrowotne.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu statutu Zakładu lub jego zmian; 

2) przygotowanie projektów regulaminów wewnętrznych Zakładu; 

3) przygotowanie projektów programu rozwoju Zakładu; 

4) przygotowanie corocznych sprawozdań z działalności Zakładu; 

5) opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego, bieżący nadzór nad wykonaniem zadań 
statutowych; 

6) dokonanie oceny działalności Zakładu w tym dla potrzeb Rady Społecznej.”;

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„Rada Społeczna realizuje swe uprawnienia i obowiązki w oparciu o art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”;

———————————————————————————————————————————————————————
Id: 1645B5A5-DA48-4192-8EA0-1579D142E7C8. Podpisany Strona 1 z 3



5) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego, w tym przepisy 
o rachunkowości.”;

6) § 22 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakład decyduje sam o podziale zysku. 

2. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 

3. W przypadku ujemnego wyniku finansowego Zakładu Rada Gminy podejmuje działania wynikające 
z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.”;

7) § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub wnieść majątek na zasadach określonych odrębną 
uchwałą Rady Gminy Gnojno.”;

8) § 28 otrzymuje brzmienie: 

„Zakład podlega wpisowi do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez 
Krajowy Rejestr Sądowy.”;

9) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy 
Kodeksu Pracy oraz inne właściwe przepisy.”.

§ 2. Zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnojnie, o których mowa 
w uchwale podlegają zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego przez Dyrektora SPZOZ w Gnojnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Terlecki
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 204 ustawy o działalności leczniczej (przepisy przejściowe) od dnia 01.07.2012 roku SP 
ZOZ-y z mocy prawa stają się podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. Oznacza to 
konieczność dostosowania rejestru, statutu oraz regulaminu organizacyjnego do obowiązujących przepisów 
do dnia 30.06.2012 roku. 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione, gdyż dotychczasowy Statut opierał się na uchylonej ustawie 
o zakładach opieki zdrowotnej. 
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