
UCHWAŁA NR XX/94/12
RADY GMINY W GIDLACH

z dnia 12 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 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, 
z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 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 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gidlach, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu tracą moc: Uchwała Nr 215/XXXIV/01 Rady Gminy 
w Gidlach z dnia 4 października 2001 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gidlach; Uchwała Nr XXII/145/04 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach; 
Uchwała Nr XXXIII/161/09 Rady Gminy w Gidlach z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 
w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle. 

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 14 
dniach od ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Gidlach 

Maria Przerada
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/94/12 

Rady Gminy w Gidlach 

z dnia 12 czerwca 2012 r. 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej w Gidlach 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach  jest  podmiotem leczniczym, 
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych i promocji zdrowia. 

2. Organem założycielskim jest Gmina Gidle. 

3. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy w Gidlach. 

4. Siedziba Zakładu mieści się w Gidlach przy ulicy Częstochowskiej 8. 

5. Obszar działania Zakładu stanowi w szczególności teren administracyjny Gminy Gidle.    Zakład może 
świadczyć usługi medyczne dla mieszkańców spoza Gminy Gidle, którzy zgłosili  deklarację wyboru lekarza. 

§ 2. Zakład działa na podstawie: 

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

2) uchwały Nr 134/XXI/00  Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gidlach i Uchwały Nr 208/XXXIV/01 Rady Gminy 
w Gidlach z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 134/XXI/00 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 
czerwca 2000 r; 

3) niniejszego statutu nadanego przez Radę Gminy w Gidlach; 

4) przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, w szczególności samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych i innych  obowiązujących 
przepisów; 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. Z 2008 r. Nr 164 z późn. zm.). 

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie mowa o: 

1) Zakładzie – należy przez to rozumieć Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gidlach 
(SPZOZ), 

2) Radzie Społecznej – należy przez to rozumieć Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Gidlach, 

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Gidlach. 

Rozdział 2 

Cele i zadania Zakładu 

§ 4. 1. Głównym zadaniem Zakładu jest podejmowanie działań służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. 

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w swej siedzibie, a w uzasadnionych medycznie przypadkach 
świadczenia te mogą być udzielane w miejscu zamieszkania lub przebywania osób potrzebujących tych 
świadczeń. 
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§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 
należy: 

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia 
dalszego postępowania leczniczego. 

Rozdział 3 

Rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

§ 6. 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, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem; 

6) opiekę nad zdrowym dzieckiem; 

7) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 

8) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 

9) badania diagnostyczne; 

10) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno – leczniczych; 

11) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo – wychowawczej; 

12) specjalistyczną opiekę zdrowotną w zakresie ginekologii. 

§ 7. 1.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom 
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 cywilnoprawnej. 

3. Wysokość opłat za świadczenia ustala Kierownik Zakładu uwzględniając rzeczywiste koszty udzielania 
świadczenia zdrowotnego . 

§ 8. 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. 

§ 9. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z: 

1) innymi zakładami opieki zdrowotnej, 

2) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, 

3) administracją określonych zakładów i instytucji, 

4) państwową instytucją sanitarną, państwowym nadzorem farmaceutycznym i innymi państwowymi 
jednostkami organizacyjnymi. 

Rozdział 4 

Organy Zakładu i Struktura Organizacyjna 

§ 10. Organami Zakładu są: 

1) Kierownik, 

2) Rada Społeczna. 
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§ 11. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. 

2. Kierownik  samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania zakładu i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 

3. Wójt Gminy nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub 
zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

§ 12. 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Pracy. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik. 

§ 13. Kierownik jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez 
osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania zdrowotne, określone odrębnymi przepisami. 

§ 14. Podczas nieobecności Kierownika Ośrodka Zdrowia zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik 
Ośrodka Zdrowia, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. 

§ 15. W skład Zakładu wchodzą: 

1) Ośrodek Zdrowia w Gidlach z komórkami: 

a) poradnią podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) poradnią dla kobiet, 

c) poradnią stomatologiczną, 

d) gabinetem zabiegowym, 

e) gabinetem szczepień, 

f) gabinetem pielęgniarki środowiskowej, 

g) gabinetem położnej środowiskowej, 

h) gabinetami medycyny szkolnej (wykaz szkół  znajduje się w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu). 

§ 16. 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny 
Zakładu. 

2. Regulamin, o którym mowa w pkt 1 ustala Kierownik Zakładu. 

Rozdział 5 

Rada Społeczna 

§ 17. W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 
tworzącego oraz organem doradczym Kierownika Zakładu. 

§ 18.1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. 

2. Rada Społeczna składa się z 7 osób, w tym: 

1) jako przewodniczący - Wójt Gminy Gidle, 

2) jako członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 

b) przedstawiciele  wybrani przez Radę Gminy w Gidlach w liczbie 5 osób. 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 
zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

4. Rada Społeczna funkcjonuje i realizuje zadania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i wygasa z dniem powołania przez Radę Gminy nowego składu 
Rady. 

6. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Zakładu. 
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7. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku: 

a)  nieusprawiedliwionej  nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej, 

b)  złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, 

c)  wniosku podmiotu delegującego osobę. 

8. Odwołania dokonuje podmiot tworzący, który ma obowiązek powołania na miejsce odwołanego, nowego 
członka, jeśli do końca kadencji pozostało więcej niż 3 miesiące. 

§ 19. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi  SPZOZ w Gidlach przysługuje odwołanie do podmiotu 
tworzącego. 

§ 20. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik, oraz przedstawiciele związków 
zawodowych, organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym (zakładzie). 

Rozdział 6 

Gospodarka Finansowa Zakładu 

§ 21. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach, określonych w ustawie z dnia  15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej. 

§ 22. 1. Zakład może uzyskać środki finansowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w granicach 
określonych ustawą o działalności leczniczej i innymi przepisami prawa. Działalność ta może polegać również 
na wynajmowaniu pomieszczeń na cele związane z ochroną zdrowia. 

2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać statutowych zadań Zakładu. 

§ 23. 1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty  działalności i reguluje 
zobowiązania. 

2. Podstawą gospodarki zakładu jest plan finansowy ustalany przez Kierownika. 

3. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie  nieruchomościami 
i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub 
zakupionym). 

4. Zakład decyduje o podziale zysku. 

5.1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 

5.2. Podmiot tworzący Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może, w terminie 3 miesięcy od 
upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy 
Zakładu. 

5.3. W przypadku niepokrycia ujemnego wyniku finansowego  przez Zakład  lub przez podmiot tworzący, 
w określonym w ustawie terminie, podmiot ten podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno – prawnej 
albo o likwidacji Zakładu. 

6. W przypadku likwidacji Zakładu, uchwała powinna spełniać wszystkie wymogi, określone 

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

7. Uchwała o likwidacji Zakładu stanowi podstawę do wykreślenia Zakładu z Krajowego Rejestru 
Sądowego. 

§ 24. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) 

Rozdział 7 

Majątek Zakładu 

§ 25. 1. Wartość majątku Zakładu określają: 

1) funduszu założycielski; 

2) funduszu zakładu. 
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2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej  Zakładowi części mienia Skarbu Państwa lub 
jednostki samorządu terytorialnego, lub mienia uczelni medycznej. 

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 26. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy w Gidlach, która dokonuje kontroli i oceny działalności 
Zakładu oraz pracy Kierownika. 

2. Kontrola i ocena obejmują, w szczególności: 

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

2) prawidłowości gospodarowania mieniem; 

3) gospodarkę finansową. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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