Projekt
z dnia 3 października 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OSIEKU
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Osieku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Osieku uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejsko – Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Osieku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/115/2004 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
(Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2004 r., Nr 110, poz. 1558).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Niniejsza uchwała
jest wypełnieniem obowiązku z art. 204 ust. 2 ww. ustawy zgodnie, z którym w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy kierownik powinien dostosować statut do przepisów ustawy. Zgodnie z art. 42 ust.
4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego nadaje podmiot tworzący,
którym dla Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku jest Rada
Miejska w Osieku. Projekt uchwały poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) w sposób określony w Uchwale Nr XXXIX/264/10 Rady
Miejskiej w Osieku z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r.,Nr
96 poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia .................... 2011 r.
Statut Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku jest podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zwanym w dalszej części "podmiotem leczniczym”.
2. Podmiot leczniczy używa nazwy „Miejsko – Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Osieku”.
3. Podmiot leczniczy na prawo posługiwać się skróconą nazwą „M-GSPZOZ”.
§ 2. 1. Siedzibą podmiotu leczniczego jest budynek zlokalizowany przy ul. Wolności 18A w Osieku.
2. Obszarem działania podmiotu leczniczego jest teren Miasta i Gminy Osiek.
§ 3. Podmiot leczniczy jest samodzielną jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.
Rozdział 2.
Cele i zadania podmiotu leczniczego
§ 4. Celem podmiotu leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia, zapobieganie
chorobom, jak również przygotowanie osób do wykonywania zawodów medycznych i kształcenie osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
§ 5. 1. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy w szczególności:
1) zapewnienie ludności w rejonie działania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) działanie na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie chorobom;
3) doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.
2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z:
1) badaniami i poradą lekarską;
2) leczeniem;
3) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem oraz nad noworodkiem;
4) opieką nad zdrowiem dziecka;
5) badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
6) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
7) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.
3. Podmiot leczniczy może świadczyć usługi w zakresie:
1) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki medycznej;
2) rehabilitacji leczniczej dla dzieci i dorosłych;
3) zespołu transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej;
4) gabinetu medycyny szkolnej.
§ 6. W wykonywaniu zadań podmiot leczniczy współdziała z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
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2) jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami
zainteresowanymi rozwiązywaniem problemów ochrony zdrowia.

społecznymi

i innymi

podmiotami

Rozdział 3.
Organizacja podmiotu leczniczego
§ 7. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego określa schemat organizacyjny stanowiący
załącznik do niniejszego statutu.
2. Organami podmiotu leczniczego są:
1) Kierownik podmiotu leczniczego, zwany dalej Kierownikiem;
2) Rada Społeczna.
§ 8. 1. Kierownik kieruje podmiotem leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz ponosząc odpowiedzialność za
zarządzanie.
2. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników podmiotu leczniczego.
§ 9. W podmiocie leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady
Miejskiej w Osieku oraz organem doradczym Kierownika.
§ 10. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa trzy lata licząc od dnia powołania.
2. Rada Miejska może odwołać członków Rady Społecznej w okresie trwania kadencji w uzasadnionych
przypadkach, w szczególności w przypadku:
1) nie wykonywania przez jej członków ustawowych obowiązków;
2) zrzeczenia się członkostwa;
3) wniosku podmiotu delegującego.
3. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa wskutek:
1) śmierci;
2) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Podmiot leczniczy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym
i nadzorowanym przez Radę Miejską w Osieku.
2. Gospodarka finansowa podmiotu leczniczego jest prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3. Podmiot leczniczy jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na
wykonywanie usług medycznych.
4. Podmiot leczniczy samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych podmiotu leczniczego, albo wniesienie tego
majątku do spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady Miejskiej.
§ 12. Podmiot leczniczy prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29
września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Osieku
z dnia .................... 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik do Statutu M-GSPZOZ
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