
UCHWAŁA NR XVII/113/2012 

RADY GMINY OSTRÓWEK 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Ostrówku 

 

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
/Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,  Nr 113, poz.984, 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 
102, poz.1055, Nr 116, poz.120, Nr 167, poz.1759,  z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457,  z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974, Nr 173, poz.1218 z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 z 2009r. Nr 52, 
poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142  i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 
2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281, z 2012r. poz.567 
/  oraz art.42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, 
poz.654, Nr 149, poz.887, Nr 174, poz.1039, Nr 185, poz.1092) Rada Gminy w Ostrówku 
uchwala, co następuje : 
 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 

Ostrówku  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/82/08 z dnia 20 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w 

statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku oraz 

zatwierdzenia tekstu jednolitego (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

Nr 100,poz.976 z dnia 31 marca 2008r.) oraz uchwała Nr XIII/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w 

sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 

Ostrówku (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012r. 

poz.490).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 

Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Andrzej Wojewoda 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/113/2012  

Rady Gminy Ostrówek  

z dnia 29 czerwca 2012 r.  

Statut Samodzielnego  Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Ostrówku  

 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku, zwany dalej 

Zakładem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie, 

samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej, który działa na podstawie 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112,poz.654). 

Rozdział 2 

Siedziba i obszar działania Zakładu 

§ 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Ostrówek a siedzibą Zakładu jest Ostrówek 94. 

Rozdział 3 

Cele zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

§ 3. Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu 

zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej oraz 

stałe podnoszenie jakości usług, a takŜe propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie 

praw pacjenta zawartych w obowiązujących przepisach. 

§ 4. Zadaniem Zakładu są świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz pielęgnacyjne 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielanie świadczeń w zakresie : stomatologii, 

fizjoterapii i rehabilitacji. 

§ 5.  

1. Strukturę Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku 

tworzy przedsiębiorstwo : Przychodnia POZ w Ostrówku z jednostką o nazwie Przychodnia w skład, 

którego wchodzą : 

1) poradnia lekarza poz, 

2) poradnia stomatologiczna, 

3) gabinet zabiegowy, 

4) punkt szczepień, 

5) poradnia lekarza poz dla dzieci, 

6) pracownia fizjoterapii, 

7) poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej, 



8) gabinet medycyny szkolnej. 

2. Pozostałą strukturę organizacyjną Zakładu tworzą inne komórki organizacyjne i stanowiska 

niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 

3. Personel Zakładu stanowią lekarze, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. 

§ 6.  

1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, 

posiadające stosowne uprawnienia oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych 

przepisach. 

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie 

na zasadach określonych w ustawie, przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej. 

3. Zakład 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. 

4. Wysokość opłat udzielanych świadczeń zdrowotnych innym osobom niŜ w pkt 3 okresla 

Regulamin Organizacyjny Zakładu. 

§ 7. Wykonując zadania Zakład moŜe współpracować z : 

1) innymi zakładami opieki zdrowotnej; 

2) ośrodkami pomocy społecznej; 

3) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi; 

4) organami administracji publicznej i samorządów terytorialnych; 

5) pracodawcami; 

6) organizacjami społecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kościołami i związkami 

wyznaniowymi; 

7) osobami prawnymi i fizycznymi. 

Rozdział 4 

Zarządzanie Zakładem 

§ 8.  

1. Kierownik Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Z Kierownikiem Zakładu Wójt Gminy nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania 

lub umowy o pracę. 

3. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za 

nie odpowiedzialność. 

4. Podczas nieobecności Kierownika SPZPOZ zastępuje go wyznaczony przez niego 

pracownik SPZPOZ w Ostrówku. 

5. Kierownik jest przełoŜonym pracowników Zakładu. 

6. Kierownik jest uprawniony do składania oświadczeń woli w przedmiocie spraw 

majątkowych Zakładu w zakresie unormowanym odpowiednimi przepisami. 



7. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Zakładu korzysta z opinii właściwych organów i 

organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami. 

8. Kierownik Zakładu ustala regulamin organizacyjny Zakładu, określający sprawy dotyczące 

sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. 

Rozdział 5 

Rada Społeczna 

§ 9.  

1. Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Ostrówku zwana dalej Radą Społeczną, jest organem inicjującym i opiniodawczym 

podmiotu tworzącego oraz doradczym Kierownika Zakładu. 

2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej. 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 

regulamin Rady Społecznej. 

§ 10. Członek Rady Społecznej moŜe być odwołany z jej składu przed upływem kadencji w 

przypadku : 

1) rezygnacji; 

2) zgonu; 

3) odwołania przez organ, który go wskazał. 

§ 11. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, z tym Ŝe pełni swoje obowiązki do chwili wyboru 

nowej Rady Społecznej. 

Rozdział 6 

Gospodarka finansowa 

§ 12. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

§ 13. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości ( Dz.U. z 2009r. Nr 152,poz.1223 z póź. zm.) 

§ 14.  

1. Działalność Zakładu finansowana jest na podstawie : 

1) umów zawieranych z organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju; 

2) umów zawieranych z innymi podmiotami. 

2. Zakład moŜe uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o 

działalności leczniczej: 

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie: 

a) organu, który utworzył Zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych 

przepisów, 



b) osób objętych ubezpieczeniem innym niŜ ubezpieczenie społeczne, 

c) instytucji ubezpieczeniowych, 

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 

e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach 

ubezpieczenia, 

f) innych zakładów opieki zdrowotnej, 

g) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, takŜe pochodzenia zagranicznego. 

§ 15.  

1. Zakład moŜe uzyskiwać środki finansowe z działalności gospodarczej w zakresie nie 

ograniczającym działalności statutowej. 

2. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne uŜytkowanie 

ruchomościami oraz majątkiem własnym. 

3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalonym 

przez Kierownika Zakładu i zaopiniowanym przez Radę Społeczną. 

§ 16. Zakład moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe 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 konieczne do realizacji zadań statutowych, w tym zakup wysoko specjalistycznej 

aparatury i sprzętu medycznego; 

4) cele szczególne, przyznawane na podstawie określonych przepisów. 

§ 17.  

1. Wartość majątku Zakładu określają: 

1) fundusz załoŜycielski; 

2) fundusz zakładu. 

2. Fundusz załoŜycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Zakładowi części mienia 

komunalnego. 

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu 

załoŜycielskiego. 

§ 18.  

1. Fundusz Zakładu zwiększa się o: 

1) zyski bilansowe; 

2) amortyzację majątku trwałego; 

3) dotacje budŜetowe; 

4) kwota zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania 

tego majątku; 

5) środki z innych źródeł. 



2. Fundusz Zakładu zmniejsza się o: 

1) straty bilansowe; 

2) umorzenie majątku trwałego; 

3) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego będącego skutkiem ustawowego przeszacowania 

tego majątku. 

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

§ 19.  

1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 

2. W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Zakład lub przez podmiot 

tworzący, w określonym w ustawie terminie, podmiot ten wydaje uchwałę o zmianie formy 

organizacyjno-prawnej albo likwidacji Zakładu. 

3. W przypadku likwidacji Zakładu, uchwała winna spełniać wszystkie wymogi określone w 

art.60 ust.1 i 2 ustawy o działalności leczniczej. 

4. Uchwała o likwidacji Zakładu, stanowi podstawę do wykreślenia Zakładu z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 

5. Zobowiązania i naleŜności Zakładu po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i 

naleŜnościami Gminy Ostrówek. 

6. Zakład decyduje sam o podziale zysku. 

§ 20.  

1. Podmiot sprawujący nadzór moŜe nałoŜyć na Zakład obowiązek wykonania dodatkowego 

zadania, jeŜeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku 

klęski Ŝywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych. 

2. Podmiot sprawujący nadzór zapewnia Zakładowi środki do wykonania zadania, o którym 

mowa w § 1, chyba Ŝe wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy. 

3. W razie poniesienia szkody przez Zakład przy wykonywaniu określonego w ust. 1zadania, 

podmiot sprawujący nadzór jest zobowiązany do jej naprawienia. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 21.  

1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy Ostrówek, która dokonuje kontroli i oceny 

działalności Zakładu oraz pracy Kierownika Zakładu. 

2. Kontrola i ocena obejmują w szczególności : 

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń; 

2) prawidłowości gospodarowania mieniem; 

3) gospodarkę finansową. 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają ogólnie 

obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zakładu. 


