UCHWAŁA NR IX/45/2011
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9h i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst
jednolity Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami/ oraz art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91, poz.408 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedłożony przez Radę Społeczną Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Opatowcu Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Opatowcu nr 16/11/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie
zatwierdzenia statutów Samorządowych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i Krzczonowie
oraz uchwała Rady Gminy w Opatowcu Nr VI/43/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu i Krzczonowie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Opatowcu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
w Opatowcu
Michał Szczerba
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Załącznik do Uchwały Nr IX/45/2011
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 maja 2011 r.
Statut Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Brak treści
1. Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Opatowcu, zwany dalej „Zakładem" jest
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej podległym Radzie Gminy Opatowiec
2. Siedzibą Zakładu jest Opatowiec ul.Garncarska 2
3. Organem założycielskim jest Rada Gminy Opatowiec
4. Nadzór nad działalnością sprawuje Rada Gminy Opatowiec
5. Zakład prowadzi działalność na terenie Gminy Opatowiec i udziela świadczeń zdrowotnych ubezpieczonym,
którzy złożyli pisemne deklaracje wyboru lekarza POZ oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.
§ 2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3. Zakład działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr 91 z późn.zm./,
2) Ustawy z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w „Narodowym Funduszu Zdrowia"
/Dz.U.Nr 45,poz.391/,
3) Uchwały Rady Gminy Opatowiec z dnia 29 października 1998 roku Nr 4/1/98 w sprawie utworzenia
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia w Opatowcu
4) Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu i zatwierdzonego przez Radę Gminy
Opatowiec.
Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych
§ 4. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu
i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub
przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.
§ 5. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej, udzielanej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu
zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń.
2) badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki bakteriologicznej, diagnostyki EKG,
diagnostyki RTG, diagnostyki obrazowej.
3) rehabilitacji leczniczej.
4) pielęgnacji i rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych ludności z obszaru gminy Opatowiec i spoza terenu, którzy
uprzednio zadeklarują chęć korzystania z tych świadczeń oraz dla każdego w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia.
3. Rada Gminy w Opatowcu może nałożyć na Zakład obowiązek wykonania dodatkowego zadania, jeżeli jest
to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu
wykonania innych zobowiązali.
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4. Rada Gminy zapewnia Zakładowi środki do wykonania takiego zadania, chyba, że wykonanie zadania
następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu, Rada Gminy
w Opatowcu zabezpiecza środki w celu jej naprawienia.
§ 6. 1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych pod
warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.
2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą stanowiły w całości dochód Zakładu z przeznaczeniem
na realizację działalności statutowej.
3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty nie mogą być pokrywane ze środków
pochodzących z umowy o udzielanie zamówienia publicznego na świadczenia zdrowotne.
§ 7. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z :
1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
2) placówkami naukowo-badawczymi,
3) związkami i samorządami medycznymi,
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
5) państwową inspekcją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi państwowymi jednostkami
organizacyjnymi.
Rozdział 3.
Zarządzanie Zakładem
§ 8. 1. Wójt Gminy nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na postawie powołania łub umowy o pracę albo
zawiera z nim umowę cywilno-prawną.
2. Zakładem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownikiem Zakładu zostaje lekarz, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje umowę.
4. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowama Zakładu i ponosi za nie
odpowiedzialność.
5. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. Szczegółowy zakres obowiązków
pracowników ustala kierownik obowiązków formie załącznika do umowy o pracę.
6. Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1) Przygotowanie i przedłożenie Radzie Społecznej Zakładu:
a) projektu statutu zakładu lub jego zmian,
b) projektu regulaminu porządkowego lub jego zmian,
c) projektów regulaminów wewnętrznych Zakładu.
d) projektów programu rozwoju Zakładu.
e) corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju, o którym mowa w lit. d,
f) corocznych sprawozdań rzeczowo-finansowych z działalności Zakładu do końca drugiego kwartału roku
następnego, za który złożono sprawozdanie rzeczowo- finansowe.
2) Opracowanie planu finansowego i inwestycyjnego,
3) Bieżący nadzór nad wykonaniem zadań statutowych,
4) Dokonywanie ocen działalności Zakładu, wr tym dla potrzeb Rady Społecznej ,
5) Zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzenia podległego
personelu Zakładu.
§ 9. 1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych /poradni/ Zakładu ustala
Kierownik w drodze zarządzenia wewnętrznego.
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2. Zakres działania komórki organizac3'jnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, powinien ponadto
zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń wykonywanych czynności i procedur medycznych.
Rozdział 4.
Struktura organizacyjna
§ 1. 1. Przychodnia POZ:
1) Gabinet medycyny ogólnej,
2) Gabinet dzieci zdrowych,
3) Gabinet zabiegowy dla dorosłych oraz pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
4) Punkt szczepień,
5) Gabinet medycyny szkolnej.
Rozdział 5.
Rada Społeczna Zakładu
§ 11. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym
Wójta Gminy.
2. Rada Gminy powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.
§ 12. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:
1) przedstawienie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycie środka trwałego oraz zakupu łub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród.
2) przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) roboczego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3) uchwalanie legularninu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Gminy,
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń
Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada
Społeczna wykonuje swoje zadania,
7) uchwalanie statutu i zmian w statucie.
§ 13. 1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin
Rady Społecznej Zakładu.
2. W posiedzeniach plenarnych R.ady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu oraz przedstawiciel
organizacji związkowej.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
§ 14. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Kierownikowi Zakładu odwołanie do Rady Gminy.
§ 15. 1. Rada Społeczna składa się z 6 osób, w tym:
1) jako przewodniczący-wójt
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2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) przedstawiciele gminy, której ludność objęta jest świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Zakład,
wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie 4 osób.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
3. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub
powołanie nowego członka.
Rozdział 6.
Gospodarka Finansowa Zakładu
§ 16. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych
przez:
1. ustawę z dnia 30 sierpnia 199Ir. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz.U.Nr9ł, poz.408 z późii. zni./ oraz
przepisy wykonawcze do ustawy,
2. ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz.U.Nrl21,poz.591 z późn. zm./ oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy,
3. inne przepisy prawa.
§ 17. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:
a) Rady Gminy iub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem mnyin niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,
w tym świadczenia ponad standardowe,
2) na realizację programów zdrowotnych,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego po uprzednim
wyrażeniu zgody przez Radę Gminy,
2. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz
promocje zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatur i sprzętu medycznego,
4) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
§ 18. 1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.
Rozdział 7.
Majątek Zakładu
§ 19. 1. Wartość majątku Zakładu określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia komunalnego.
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3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu
4. Fundusz założycielski Zakładu zwiększa się o przekazane:
1) z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysokospecjalistycznego sprzętu i aparatury,
2) z budżetów gmin dotacje na cele rozwojowe,
3) dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ 20. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/
2. Zakład może wydzierżawić, wynająć lub wnieść do spółki bądź fundacji majątek trwały po uzyskaniu zgody
Rady Gminy
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 21. 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane uchwałą Rady Społecznej, zatwierdzoną przez Radę Gminy.
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