UCHWAŁA NR XXI/111/12
RADY GMINY WRÓBLEW
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 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. 1203, 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. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21,
poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42
ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz.
887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz. 1092) Rada Gminy Wróblew uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.
2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wróblew.
§ 3. Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie zatwierdzony
Uchwałą Nr XV/90/08 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 kwietnia 2008 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dawid

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 25A28072-3C27-4A14-A5AC-0063F827BC36. Podpisany
Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/111/12
Rady Gminy Wróblew
z dnia 22 czerwca 2012 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wróblewie, zwanym w dalszej części statutu
Zakładem jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą i działa w formie Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2. Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą WROB-MED.
3. Zakład działa na podstawie działających przepisów, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej „ustawą”;
2) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
3) niniejszego statutu.
4. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000043813.
§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Rada Gminy Wróblew.
2. Siedziba Zakładu mieści się we Wróblewie.
3. Podstawowym obszarem działania Zakładu w zakresie opieki zdrowotnej jest Gmina Wróblew.
Rozdział 2.
Cele i zadania
§ 3. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu,
przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności, promocji zdrowia oraz przestrzeganie praw pacjenta zawartych
w obowiązujących przepisach.
§ 4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
§ 5. 1. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład obejmuje w szczególności:
1) Badania i porady lekarskie;
2) Leczenie;
3) Prowadzenie dokumentacji medycznej;
4) Orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy;
5) Opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) Opieka nad zdrowym dzieckiem;
7) Szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze;
8) Opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego;
9) Rehabilitację leczniczą;
10) Prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;
11) Prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
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2. Zakład wykonuje określone w odrębnych przepisach zadania związane z potrzebami obronnymi państwa
oraz gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych.
§ 6. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością
na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub w umowie cywilno-prawnej.
3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Kierownik Zakładu.
4. Zakład nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która wymaga natychmiastowego
udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
§ 7. 1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny,
spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej.
2. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia
osób wykonujących zawód medyczny, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna
§ 8. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki organizacyjne:
1) Gminny Ośrodek Zdrowia we Wróblewie z komórkami organizacyjnymi:
a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Poradnia dla dzieci,
c) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy,
d) Dział (pracownia) fizjoterapii,
e) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
f) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
g) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
h) Punkt szczepień,
i) Rejestracja.
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Charłupi Wielkiej z komórkami organizacyjnymi:
a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy,
c) Rejestracja.
§ 9. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny
Zakładu.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ustala Kierownik Zakładu.
Rozdział 4.
Zarządzanie Zakładem
§ 10. Organami Zakładu są:
1) Kierownik;
2) Rada Społeczna.
§ 11. 1. Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje podmiot tworzący.
3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
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4. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.
5. Podczas nieobecności kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu.
6. Kierownik jest uprawniony do składania oświadczeń woli w przedmiocie spraw majątkowych Zakładu
w zakresie unormowanych odpowiednimi przepisami.
7. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Zakładu określający sprawy dotyczące sposobu i warunków
udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
§ 12. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we
Wróblewie, zwana dalej "Radą Społeczną", która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego
oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.
§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje pierwsze jej posiedzenie podmiot tworzący.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) Przewodniczący - Wójt Gminy Wróblew lub osoba przez niego wyznaczona;
2) Członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy Wróblew w liczbie 3 osób.
3. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę
Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Wróblew.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
5. Odwołanie członka Rady Społecznej przed upływem kadencji następuje:
1) na pisemny wniosek członka złożony na ręce Przewodniczącego;
2) na pisemny wniosek Przewodniczącego, ze względu na absencje na posiedzeniach Rady - nieobecność na
3 kolejnych posiedzeniach;
3) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
6. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji - w razie śmierci.
7. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie właściwym organom Gminy Wróblew wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
e) regulaminu organizacyjnego.
2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym statucie.
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Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.
2. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem
podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym.
3. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje
zobowiązania.
4. Rachunkowość Zakład prowadzi w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości.
5. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika i zaopiniowany przez Radę
Społeczną.
6. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy swojej działalności.
7. Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku i pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy
swojej działalności.
§ 15. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej,
w tym w szczególności z prowadzenia działalności gospodarczej, w zakresie:
1) odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
3) najmu i dzierżawy lokali użytkowych;
4) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu medycznego.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy Wróblew, jako podmiot tworzący, która dokonuje
kontroli i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika.
2. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności:
1) Realizację zadań statutowych, dostępności i poziom udzielanych świadczeń;
2) Prawidłowości gospodarowania mieniem;
3) Gospodarkę finansową.
§ 17. 1. Zakład prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z odrębnymi
przepisami prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy
o działalności leczniczej, kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów.
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