RADA GMINY
MIEJSCE PIASTOWE

UCHWALA N r XXIV/170/12
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) oraz art. 42 ust. 4 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. 0 dzialalnosci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z pain. zm.) uchwala sie,
co nastepuje:

§ 1. Nadaje sie Statut Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakladowi Opieki
Zdrowotnej w Miejscu Piastowym, w brzmieniu stanowiacym zalacznik do uchwaly,
§ 2. Traca moc:
1) uchwala Nr VI/36107 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym;
2) uchwala Nr XXIII/212/08 Rady Gminy Miejsce Piastowe z dnia 26 wrzesnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
3) uchwala Nr XLl41611 0 Rady Gminy Miej see Piastowe z dnia 17 wrzesnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakladu
Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zalacznik
do uchwaly Nr XXIV/170/12
Rady Gminy Miejsce Piastowe
z dnia 26 czerwca 2012 r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakladu Opieki Zdrowotnej
w Miejscu Piastowym

§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakladowi Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym
nadaje Silt nazwe: "Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Miejscu
Piastowym".

1)
2)
3)
4)
5)

§ 2. Ilekroc w statucie jest mowa 0:
Zakladzie - nalezy przez to rozumiec Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki
Zdrowotnej w Miejscu Piastowym;
Gminie - nalezy przez to rozumiec Gmine Miejsce Piastowe;
Radzie Gminy - nalezy przez to rozumiec - Rade Gminy Miejsce Piastowe;
W6jcie - nalezy przez to rozumiec - W6jta Gminy Miejsce Piastowe;
Kierowniku - nalezy przez to rozumiec Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakladu Opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.

§ 3. Zaklad jest podmiotem leczniczym niebedacym przedsiebiorca i dziala w fonnie
samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej.
§ 4. 1. Siedziba Zakladu jest Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14.
2. Obszarem dzialania Zakladu jest terytorium wojew6dztwa podkarpackiego.
§ 5. Zaklad moze uzywac nazwy skr6conej: SPG ZOZ w Miejscu Piastowym.
§ 6. Zaklad posiada osobowosc prawna i wpisany jest do rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spolecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakladow
opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025817, akta
rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydzial Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sadowego. Zaklad wpisany jest rowniez do rejestru podmiotow
wykonujacych dzialalnosc lecznicza, prowadzonego przez Wojewode Podkarpackiego.
§ 7. Podmiotem tworzacym Zaklad jest Gmina.
§ 8. Zaklad dziala na podstawie powszechnie obowiazujacych przepis6w prawa oraz
postanowien niniejszego statutu.
§ 9. Zaklad jest powolany w celu wykonywania dzialalnosci leczniczej, polegajacej na:
1) udzielaniu swiadczen zdrowotnych;
2) prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej;
3) promocji zdrowia.
§ 10. 1. Do podstawowych zadan Zakladu nalezy organizowanie i udzielanie swiadczen
zdrowotnych sluzacych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych

dzialan medycznych wynikajacych z procesu leczenia lub przepis6w odrebnych regulujacych
zasady ich wykonywania w zakresie:
1) ambulatoryjnych swiadczen zdrowotnych obejmujacych:
a) swiadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczegolnosci:
badania i porady lekarskie,
badania diagnostyczne w zakresie analiz wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia
i ustalenia dalszego postepowania,
leczenie,
swiadczenia pielegniarskie,
opieka nad kobieta ciezarna i jej plodem, porodem, pologiem oraz noworodkiem,
opieka nad zdrowiem dziecka,
analityka medyczna,
orzekanie i opiniowanie 0 stanie zdrowia,
zapobieganie powstawania uraz6w i chor6b poprzez dzialania profilaktyczne i szczepienia
ochronne,
czynnosci techniczne z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki
pomocmcze,
podstawowe swiadczenia lekarza stomatologa,
edukacja zdrowotna,
b) swiadczenia specj alistycznej opieki zdrowotnej,
c) swiadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagajacych ich
udzielania w trybie stacjonarnym i calodobowyrn w odpowiednio urzadzonyrn, stalym
pomieszczeniu;
2) prowadzenia profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.
2. Zaklad moze prowadzic dzialalnosc inna niz dzialalnosc lecznicza w zakresie
wydzierzawiania, wynajmowania i uzyczania pomieszczeri pod warunkiem, ze dzialalnosc ta nie
jest uciazliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia oraz rna charakter wspomagajacy dzialalnosc
lecznicza,

§ 11. 1. Zaklad udziela swiadczen zdrowotnych bezplatnie, za czesciowa odplatnoscia lub
odplatnie, na zasadach okreslonych w przepisach prawa lub w umowie cywilnoprawnej.
2. Zaklad nie moze odmowic udzielenia swiadczenia zdrowotnego osobie, kt6ra wymaga
natychmiastowego udzielenia takiego swiadczenia ze wzgledu na zagrozenie zycia lub zdrowia.
3. Swiadczenia zdrowotne sa udzielane wylacznie przez osoby wykonujace zaw6d
medyczny i spelniajace wymagania zdrowotne okreslone w odrebnych przepisach
§ 12. 1. Zaklad udziela swiadczen zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych.
2. Swiadczenia zdrowotne moga bye rowniez udzielane w warunkach domowych,
w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebujacej tych swiadczen, jezeli jej stan zdrowia
nie pozwala na wizyte w Zakladzie.
3. W stosunku do zorganizowanych grup dzieci i mlodziezy swiadczenia zdrowotne moga
bye udzielane w plac6wkach oswiatowych,
§ 13. W wykonywaniu zadan Zaklad wsp61pracuje z:
1)
2)
3)
4)
5)

Narodowym Funduszem Zdrowia;
innymi podmiotami leczniczymi;
jednostkami samorzadu terytorialnego;
jednostkami administracji rzadowej;
instytutami medycznymi;

6) organizacjami spolecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, jak rowniez innymi osobami
prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadajacymi osobowosci prawnej oraz osobami
fizycznymi.

§ 14. Organami Zakladu sa:
1) Kierownik;
2) Rada Spoleczna,
§ 15. 1. Organem zarzadzajacym i kierujacym Zakladem oraz odpowiedzialnym za jego
dzialalnosc jest Kierownik.
2. W6jt nawiazuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powolania lub umowy
o prace alba zawiera z nim umowe cywilnoprawna,
3. Kierownik kieruje dzialalnoscia Zakladu i reprezentuje go na zewnatrz,
4. Kierownik, w granicach okreslonych przepisami prawa, podejmuje samodzielnie
decyzje dotyczace funkcjonowania Zakladu i ponosi za nie odpowiedzialnosc,
5. W razie nieobecnosci Kierownika zastepuje go Zastepca Kierownika, a w razie
nieobecnosci Zastepcy Kierownika pracownik wyznaczony przez Kierownika. Zastepca
Kierownika oraz wyznaczony pracownik dzialaja w granicach ich umocowania.
6. Kierownik jest przelozonyrn pracownikow Zakladu oraz dokonuje wobec nich
czynnosci z zakresu prawa pracy.
7. Kierownik wydaje akty wewnetrzne dotyczace funkcjonowania Zakladu,
w szczegolnosci w formie zarzadzen,
§ 16. 1. W Zakladzie dziala Rada Spoleczna, ktora jest organem micjujacym
i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem doradczym Kierownika.
2. W sklad Rady Spolecznej wchodza:
1) jako przewodniczacy - W6jt;
2) jako czlonkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Rade Gminy - w liczbie 10 os6b.
3. Rada Spoleczna realizuje zadania okreslone dla niej w ustawie 0 dzialalnosci leczniczej
oraz niniejszym statucie.
§ 17. 1. Rad~ Spoleczna powoluje i odwoluje oraz zwoluje jej pierwsze posiedzenie Rada
Gminy.
2. Rada Spoleczna powolywana jest na 4-letni'l kadencje, ktora trwa do dnia powolania
przez Rade Gminy, Rady Spolecznej nastepnej kadencji. Rada Gminy powoluje Rade Spoleczna
w terminie do 6 miesiecy od dnia wyborow samorzadowych.
3. Czlonka Rady Spolecznej odwoluje sie przed uplywern kadencji w przypadku:
1) pisemnej rezygnacji z czlonkostwa;
2) niemoznosci uczestnictwa w posiedzeniach Rady Spolecznej z uwagi na stan zdrowia;
3) prawomocnego skazania za przestepstwo popelnione umyslnie;
4) niewykonywania obowiazkow czlonka Rady Spolecznej,
4. Czlonkowstwo w Radzie Spolecznej wygasa na skutek smierci czlonka Rady
Spolecznej.
5. Zmiany w skladzie osobowym Rady Spolecznej, nastepujace w trakcie jej kadencji,
dokonywane sa przez Rade Gminy. Z wnioskiem 0 dokonanie zmiany wystapic moze
Przewodniczacy Rady Spolecznej, czlonek Rady Spolecznej lub co najmniej 5 radnych Rady
Gminy oraz Wojewoda Podkarpacki w odniesieniu do swojego przedstawiciela.

6. Od uchwal Rady Spolecznej Kierownikowi przysluguje odwolanie do Rady Gminy
w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwaly, Wniesienie odwolania wstrzymuje wykonanie
uchwaly,

§ 18. Nadzor nad dzialalnoscia Zakladu sprawuje Rada Gminy i W6jt.

~

§ 19. 1. Strukture organizacyjna Zakladu tworza:
1) osrodki zdrowia w:
a) Miejscu Piastowym,
b) Glowience,
c) Lezanach,
d) Targowiskach,
e) Widaczu,
f) Zalesiu,
g) Rogach;
2) zaklad rehabilitacji w Miejscu Piastowym oraz jego filia w Korczynie.
2. Szczegolowa strukture organizacyjna Zakladu okresla regulamin organizacyjny
ustalany przez Kierownika i przedstawiany Radzie Spolecznej do zaopiniowania.
§ 20. 1. Zaklad prowadzi gospodarke finansowa w formie samodzielnego publicznego
zakladu opieki zdrowotnej.
2. Zaklad prowadzi gospodarke finansowa na zasadach okreslonych w ustawie
o dzialalnosci leczniczej oraz przepisach odrebnych,
3. Podstawa gospodarki finansowej Zakladu jest roczny plan finansowy ustalany przez
Kierownika, po zasiegnieciu opinii Rady Spolecznej.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, sporzadzane na koniec roku obrotowego, obejmuje
bilans, rachunek zyskow i strat oraz informacje dodatkowa,
5. Zaklad prowadzi rachunkowosc w oparciu 0 obowiazujace przepisy prawa
i sporzadza na ich podstawie sprawozdawczosc finansowa, Sprawozdanie finansowe zatwierdza
Rada Gminy na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.
§ 21. 1. Zbycie aktywow trwalych Zakladu, oddanie w dzierzawe, najem, uzytkowanie
oraz uzyczenie moze nastapic wylacznie za zgoda Rady Gminy, po zasiegnieciu opinii Rady
Spolecznej.
2. Wniesienie majatku Zakladu lub przyslugujacego mu do niego prawa w formie aportu
do spolek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, ktore wykonuja dzialalnosc inna niz
dzialalnosc lecznicza moze bye dokonane wylacznie za zgoda Rady Gminy, po zasiegnieciu
opinii Rady Spolecznej.
3. Czynnosc prawna majaca na celu zmiane wierzyciela Zakladu moze nastapic wylacznie
po wyrazeniu zgody przez Rade Gminy, po zasiegnieciu opinii Rady Spolecznej.
4. Kierownik nie moze zawierac umow ani winny sposob dysponowac mieniem Gminy
i Zakladu, jezeli mogloby to spowodowac ograniczenie w wykonywaniu swiadczen zdrowotnych
objetych umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia lub pogorszenie warunkow wykonywania
tych swiadczen,
§ 22. Statut Zakladu moze bye zmieniony uchwala Rady Gminy, w trybie wlasciwyrn dla
jego uchwalenia.

