
UCHWALA NR XXXVIII/256/2014
RADY GMINV OSTROWEK

z dnia29 wrzesnia20!4 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego ZakJadu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

Na podstawie art, 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych
i niektorych innych aktow (Dz. U. z2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378)
art. I8ust .2pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,
poz. 645. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, ! 072) Rada Gminy Ostrowek postanawia, co nast^puje:

§l.Oglasza si$ tekst jednolity Statutu Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrowku, stanowiacego zafaeznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. I . Obwieszczenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Lodzkiego.

2. Uchwala podlega podaniu do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyj^ty poprzez jej
wywieszenie na tablicy ogloszen w Urz^dzie Gminy w Ostrowku oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalacznik do Uchwaty Nr XXXVIII/256/2014

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2014
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

w sprawie ogloszenia tekstu jednolitego Statutu Samodziclncgo Publicznego Zakladu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

l .Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogtaszaniu aktow normatywnych
i niektorych innych aktow (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378)
ogtasza si? w zala^czniku do niniejszego obwieszczenia jednolity teksl uchwaJy Nr XVII/113/2012 Rady
Gminy Ostrowek z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielncmu Publicznemu
Zakiadowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku (Dz. Urz. Woj. Lodz. z2012 r . poz. 2611)
z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych uchwala. Nr XXX/205/2013 Rady Gminy Ostrowek z dnia
29 pazdziernika 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku (Dz. Urz. Woj. Lodz. z2013r . poz. 5114), zgodnie
z brzmieniem zala_e/,nika do niniejszego obwieszczenia.

2. Obwieszczenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

Andrzej
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Zala^cznik do Obwieszczenia

Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 wrzesnia 2014 r.

Uchwala Nr XVII/113/2012
Rady Gminy Ostrowek

z dnia 29 czenvca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Podstawowej Opieki

Zdrowotnej w Ostrowku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz^dzie gminnym /Dz.
U . z 2 0 0 1 r .Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 120, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180,
poz. 1 1 1 1 , Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z2010r . Nr 28, poz.
142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.
777, Nr 217, poz. 1281, z2012r. poz. 5677 oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia ISkwietnia 2011 r.
o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.
1092) Rada Gminy \ Ostrowku uchwala, co naste_puje :

§l.Nadaje sie_ Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakladowl Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrowku stanowia^cy zala^cznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Traci moc uchwala Nr XIV/82/08 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zmian
w statucie Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku oraz
zatwierdzenia tekstu jednolitego (opublikowana w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego Nr
100,poz.976 z dnia 31 marca 2008 r.) oraz uchwala Nr XIII/83/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku
(opublikowana w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. poz.490).

§ 3. Wykonanie uchwary powierza si? Wqjtowi Gminy.

§ 4. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego i wchodzi
w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Przewodi iiczqcy\Rady

Andrzej
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Zalacznik do Uchwaty Nr XVII/I 13/2012

Rady Gminy Ostrowek

7 dnia 29 czerwca 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zaklad Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku, zwany dalej
Zakladem, jest podmiotem leczniczym nieb^da^cym przedsie>iorcq. prowadzonym w Connie,
samodzielnego publicznego zaktadu podstawowej opieki zdrowotnej, ktory dziata na podstawie ustawy
zdnia 15 kwietnia 201 I r . o dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Rozdziat 2.
Siedziba i obszar dzialania Zakladu

§ 2. Podmiotem tworza^cym Zaktad jest Gtnina Ostrowek a siedziba^ Zakladu jest Ostrowek 94.

Kozdzial 3.
Cele zadania i zakres udzielanych swiadczeh zdrowotnych

§ 3. Glownym celem Zakladu jest podejmowanie dzialan na rzccz ochrony oraz poprawy stanu
zdrowla ludnosei poprze/ organizowanie i prowadzenie dzialalnosci leczniczej, profilaktycznej oraz stale
podnoszenie jakosci uslug, a takze propagowanie zachowan prozdrowotnych i przestrzeganie praw
pacjenta zawartych w obowiazuja.cych przepisach.

§ 4. Zadaniem Zakladu sâ  swiadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze oraz picl^gnacyjne
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielanie swiadczen w zakresie : stomatologii,
fizjoterapii i rehabilitacji.

§5. 1. Strukture Samodzielnego Publicznego Zakladu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku
tworzy przedsi^biorstwo : Osrodek Zdrowia w Ostrowku zjednostka. o nazwie Przychodnia w sklad,
ktorego wchodza,:

1) poradnia lekarza poz;

2) poradnia stomatologiczna;

3) gabinet zabiegowy;

4) punkt szczepieii;

5) poradnia lekarza poz dla dzieci;

6) pracownia fizjoterapii;

7) poradnia pielegniarki srodowiskowej-rodzinnej;

8) gabinet medycyny szkolnej.

2. Pozostala. struktur^ organizacyjn^ Zakladu tworza. inne komorki organizacyjne i stanowiska
niezbe_dne do prawidlowego funkcjonowania Zakladu.

3. Personel Zakladu stanowia. lekarze, pielegniarki oraz tlzjoterapeuci.

§6. 1. Swiadczenia zdrowotne udzielane sa, wylajcznie przez osoby wykonujajce zawod medyczny,
posiadaja^ce stosowne uprawnienia oraz spetniaja,ce wymagania zdrowotne okreslone w odrebnych
przepisach.
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2. Zaklad udziela swiadczen zdrowotnych bezptatnie, za czesciowa. od plain oscia^ lub odptatnie na
zasadach okreslonych w ustawie, przepisach odrebnych lub umowie cywilno-prawnej.

3. Zaklad udziela swiadczen zdrowotnych finansowanych ze srodkow publicznych osobom,
ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tycb swiadczen na podstawie odrebnych przepisow,
nieodptatnie, za cz?sciowa^ odplatnoscia^ lub calkowita. odplatnosci^.

4. Wysokosc oplat udzielanych swiadczen zdrowotnych innym osobom niz w pkt 3 okresla Regulamin
Organizacyjny Zakladu.

§ 7. Wykonuja^c zadania Zakiad moze wspotpracowac z :

1) innymi zakladami opieki zdrowotnej;

2) osrodkami pomocy spotecznej;

3) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

4) organami adminislracji publicznej i samorza^dow terytorialnych;

5) pracodawcami;

6) organizacjami spo(ecznymi, fundacjami, stowarzyszeniami, kosciolami i zwiqzkami wyznaniowymi;

7) osobami prawnymi i fizycznymi.

Rozdziat 4.
Zarzqdzanie Zakladem

§ 8. 1. Kierownik Zakladu kieruje Zaktadem i reprezentuje go na zewna^trz.

2. Z Kicrownikiem Zakladu Wojt Gminy nawia^zuje stosunek pracy na podstawie powoiania lub
umowy o prac?.

3. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotycza.ce fijnkcjonowania Zakladu i ponosi za
nie odpowiedzialnosc.

4. Podczas nieobecnosci Kierownika SPZPOZ zast^puje go wyznaczony przez niego pracownik
SPZPOZ w Ostrowku.

5. Kierownik jest przetozonym pracownikow Zaktadu.

6. Kierownik jest uprawniony do skladania oswiadczeri woli wprzedmiocie spraw maja^tkowych
Zakladu w zakresie unormowanym odpowiednimi przepisami.

7. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik ZaWadu korzysta z opinii wtasciwych organow i organizacji
w trybie i na zasadach okreslonych przepisami.

8. Kierownik Zakladu ustala regulamin organizacyjny Zakladu, okreslaja^cy sprawy dotycz^ce sposobu
i warunkow udzielania swiadczen zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o dziaJalnosci leczniczej.

Rozdzial 5.
Rada Spoleczna

§9. 1. Rada Spoleczna dzialaja^ca przy Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrowku zwana dalej Rada, Spoleczna^ jest organem inicjujacym i opiniodawczym
podmiotu tworza^cego oraz doradczym Kierownika Zakladu.

2. Rada Spoleczna wykonuje zadania okreslone w ustawie z dnia 15 kwietnia 201 Ir . o dzialalnosci
leczniczej.

3. Sposob zwotywania posiedzeh Rady Spolecznej, tryb pracy i podejmowania uchwal okresla
regulamin Rady Spolecznej.
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§10. Czlonek Rady Spolecznej moze bye odwolany zjej skladu przed uptywem kadencji
w przypadku :

I ) rezygnacji;

2)zgonu;

3) odwolania przez organ, ktory go wskazal.

§ 11. Kadencja Rady Spolecznej trwa 4 lata, z tym ze petni swoje obowiazki do chwili wyboru nowej
Rady Spolecznej.

Rozdzial 6.
Gospodarka finansowa

§ 12. Zaklad prowadzi gospodarke fmansowa^ na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 15 kwietnia
201 Ir . o dzialalnosci leczniczej.

§ 13. Zaklad prowadzi rachunkowosc w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.
o rachunkowosci ( Dz.U. z 2009r. Nr I52,poz.l223 z poz. zm.)

§ 14. 1. Dzialalnosc Zakladu finansowana jest na podstawie :

1) umow zawicranych z organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju;

2) umow zawieranych z innymi podmiotami.

2. Zaklad moze uzyskiwac srodki finansowe na zasadach okreslonych w ustawie o dzialalnosci
leczniczej:

1) z odplatnych swiadczeri zdrowotnych udzielanych na zlecenie:

a) organu, ktory utworzyl Zaklad lub innych organow uprawnionych na podstawie odrebnych
przepisow,

b) osob obj^tych ubezpieczeniem innym niz ubezpieczenie spoteczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakladow pracy, organizacji spolecznych i innych instytucji,

e) osob fizycznych nie obj^tych ubezpieczeniem lub za swiadczenie nie przystuguja^ce w ramach
ubezpieczenia,

f) innych zakladow opieki zdrowotnej,

g) z darowizn, zapisow, spadkow oraz ofiarnosci publiczncj, takze pochodzenia zagranicznego.

§15. I .Zaktad moze uzyskiwac srodki finansowe z dzialalnosci gospodarczej w zakresic
nie ograniczaja^cym dzialalnosci statutowej.

2. Zaklad gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodplatne uzytkowanie ruchomosciami oraz
maj^lkiern wlasnym.

3. Zaklad prowadzi gospodark^ finansowa, opicraja^c sie na planie finansowym ustalonym prze/
Kierownika Zakladu i zaopiniowanym przez Rad? Spoleczna^.

§ 16. /aktad moze otrzymywac dotacje budzetowe na :

l ) rea l izacJQ zadan w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programow zdrowotnych
oraz promocje zdrowia;

2) pokrycie kosztow ksztalcenia i podnoszenia kwalifikacji osob wykonuja^cych zawody mcdyczne;

3) inwestycje konieczne do realizacji zadan statutowych, w tym zakup wysoko specjalistyczncj
aparatury i sprzetu medycznego;

4) cele szczegolne, przyznawane na podstawie okreslonych przepisow.
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§ 17. 1. Wartosc maja,lku Zakladu okreslaja,:

1) fundusz zatozycielski;

2) fundusz zakladu.

2. Fundusz zatozycielski zaktadu stanowi wartosc wydzielonej Zaktadowi czesci mienia
komunalnego.

3. Fundusz /akladu stanowi wartosc maja^tku Zaktadu po odliczeniu funduszu zalozycielskiego.

§ 18. 1. Fundusz Zakladu zwi?ksza si? o:

1) zyski bilansowe;

2) amortyzacj? majatku trwatego;

3) dotacje budzetowe;

4) kwota zwi?kszenia wartosci maj£(tku trwatego. b?dajzego skutkiem ustawowego przeszacowania lego
maja_tku;

5) srodki z innych zrodet.

2. Fundusz Zaktadu zmniejsza si? o:

1) straty bilansowe;

2) umorzenie majatku tnvatego;

3) kwoty zmniejszenia wartosci majatku trwafego bedajcego skutkiem ustawowego przeszacowania lego
majatku.

3. Do amortyzacji majatku trwalego stosuje si? ogolne zasady okreslone w przepisach.

§ 19. 1. Zaklad pokrywa we wlasnym zakresie ujemny wynik finansowy.

2. W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Zaklad lub przez podmiot
tworza,cy, w okresionym w ustawie terminie, podmiot ten wydaje uchwal? o zmianie formy
organizacyjno-prawnej albo likwidacji Zakladu.

3. W przypadku likwidacji Zakladu, uchwala winna spelniac wszystkie wymogi okreslone w art.60
ust.l i 2 ustawy o dzialalnosci leczniczej.

4. Uchwala o likwidacji Zakladu, stanowi podstaw? do wykreslenia Zakladu z Krajowego Rejestru
Sa.dowego.

5. Zobowiayania i naleznosci Zaktadu po jego likwidacji staja^ si? zobowiazaniami i naleznosciami
Gminy Ostrowek.

6. Zaklad decyduje sam o podziale zysku.

§20. I. Podmiot sprawuja.cy nadzor moze natozyc na Zaktad obowiazek wykonania dodatkowego
zadania, jezeli jest to niezb?dne ze wzgl^du na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadku kleski
zywiolowej lub w celu wykonania zobowiazaii miedzynarodowych.

2. Podmiot sprawuja^cy nadzor zapewnia Zakladowi srodki do wykonania zadania, o ktorym mowa
w § I, chyba /e wykonanie /adania nast^puje odptatnie na podstawie umowy.

3. W razie poniesienia szkody przez Zaklad przy wykonywaniu okreslonego w ust. Izadania, podmiot
sprawuja_cy nadzor jest zobowiazany do jej naprawienia.

Rozdzial 7.
Postanowienia koncowe

§21. I. Nadzor nad Zakladem sprawuje Rada Gminy Ostrowek, ktora dokonuje kontroii i oceny
dziatalnosci Zaktadu oraz pracy Kierownika Zakladu.
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2. Kontrola i ocena obejmujq. w szczegolnosci :

1) realizacje zadari statutowych, dost^pnosc i poziom udzielanych swiadczeri;

2) prawidlowosci gospodarowania mieniem;

3) gospodark^ finansowa^.

§ 22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie maja_ ogolnie obowia^uja.ce
przepisy prawa w zakresic dotycza,cym funkcjonowania Zakladu.

Przewodni

A n drzej
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