
 

 

UCHWAŁA NR XXV/155/12 

RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk  

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 póź. zm.) oraz art. 42 

ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z póź. zm.) Rada 

Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicz-

nemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk.  

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/301/06 Rady 

Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 2 czerwca 2006 r. 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.  

  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 

Piotr Konsur 

 

Załącznik do uchwały nr XXV/155/12 

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia  

26 czerwca 2012 r. 

 

 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Mirsk  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Gminy Mirsk, zwany w dalszej części 

niniejszego statutu SP ZOZ Gminy Mirsk, jest samo-

dzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej 

w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działal-

ności leczniczej.  

§ 2. Siedziba SP ZOZ Gminy Mirsk mieści się 

w Mirsku, przy ul. Mickiewicza 36.  

§ 3. Organem tworzącym SP ZOZ Gminy Mirsk, 

sprawującym nadzór nad jakością usług medycznych 

oraz gospodarką finansową SP ZOZ Gminy Mirsk jest 

Gmina Mirsk.  

§ 4. SP ZOZ Gminy Mirsk posiada osobowość 
prawną na podstawie wpisu w Sądzie Rejonowym dla 
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział 
Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego 
w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Spo-
łecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych 
Zakładów Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia  
2001 r. pod numerem KRS 0000069089.  

§ 5. SP ZOZ Gminy Mirsk działa w oparciu o:  
1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), 
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zwaną w dalszej części niniejszego Statutu usta-

wą,  

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.),  

3) ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-

ści (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152,  

poz. 1223 z póź. zm.),  

4) inne przepisy prawa,  

5) niniejszy Statut.  

Rozdział 2 

Cele i zadania SP ZOZ Gminy Mirsk 

§ 6. Zadaniem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnym, podstawo-

wej opieki zdrowotnej, specjalistycznej.  

§ 7. 1. SP ZOZ Gminy Mirsk udziela świadczeń 

zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działa-

niach medycznych wynikających z procesu leczenia 

związanych z:  

1) badaniem i poradą lekarską,  

2) leczeniem,  

3) rehabilitacją leczniczą,  

4) opieką nad kobietą ciężarną i nad noworodkiem,  

5) opieką pediatryczną,  

6) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,  

7) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób 

poprzez działania profilaktyczne,  

8) szczepienia ochronne,  

9) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświa-

towo-zdrowotnej,  

10) badaniem diagnostycznym, analityką medyczną.  

2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

może być rozszerzony w zależności od potrzeb spo-

łecznych i możliwości finansowo-technicznych SP 

ZOZ Gminy Mirsk.  

§ 8. 1. Obszar działania SP ZOZ Gminy Mirsk 

obejmuje teren miasta i gminy Mirsk stanowiąc ob-

wód profilaktyczno-leczniczy dla ludności zamieszka-

łej na tym terenie.  

2. SP ZOZ Gminy Mirsk udziela także świadczeń 

zdrowotnych osobom przyjezdnym z całego kraju 

oraz cudzoziemcom.  

§ 9. Pierwszeństwo uzyskania świadczenia zdro-

wotnego przed innymi osobami przysługuje osobom 

zamieszkującym w obwodzie profilaktyczno-leczni-

czym SP ZOZ Gminy Mirsk.  

§ 10. 1. SP ZOZ Gminy Mirsk może prowadzić 

działalności gospodarczą w zakresie:  

1) wynajmu gabinetów lekarskich;  

2) wynajmu pomieszczeń gospodarczych;  

3) wynajmu urządzeń do świadczenia usług medycz-

nych.  

2. Prowadzić działalność inwestycyjną, w tym 

kupować specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny, 

na zasadach określonych w ustawie.  

Rozdział 3 

Organy i struktura organizacyjna SPZOZ Gminy 

Mirsk 

§ 11. Organami SP ZOZ Gminy Mirsk są: Kie-

rownik SP ZOZ Gminy Mirsk i Rada Społeczna SP 

ZOZ Gminy Mirsk.  

§ 12. 1. Do wyłącznej kompetencji Kierownika 

SP ZOZ Gminy Mirsk należy:  

1) organizowanie pracy SP ZOZ, kierowanie jego 

bieżącą działalnością, reprezentowanie SP ZOZ na 

zewnątrz,  

2) prowadzenie właściwej gospodarki finansowej SP 

ZOZ,  

3) zapewnienie świadczeń zdrowotnych przez osoby 

o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 

zawodowych, określanych we właściwych przepi-

sach prawa,  

4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycz-

nej,  

5) prowadzenie właściwej polityki kadrowej SP 

ZOZ,  

6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do 

kompetencji Kierownika SP ZOZ przepisami pra-

wa.  

2. Kierownik SP ZOZ Gminy Mirsk jest 

zwierzchnikiem służbowym pracowników SP ZOZ 

Gminy Mirsk.  

3. Kierownika SP ZOZ Gminy Mirsk zatrudnia, 

rozwiązuje stosunek pracy po zaopiniowaniu przez 

Radę Społeczną SP ZOZ Gminy Mirsk Burmistrz 

Miasta i Gminy Mirsk.  

4. Kierownik SP ZOZ Gminy Mirsk może być 

zatrudniony na podstawie powołania, umowy o pracę 

lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.  

5. Kierownik SP ZOZ Gminy Mirsk ustala regu-

lamin organizacyjny i przedkłada Radzie Społecznej 

do wyrażenia opinii.  

§ 13. Przy SP ZOZ Gminy Mirsk działa Rada 

Społeczna, która jest organem inicjującym i opinio-

dawczym Rady Miejskiej Gminy Mirsk i Burmistrza 

Miasta i Gminy Mirsk oraz organem doradczym Kie-

rownika SP ZOZ Gminy Mirsk.  

§ 14. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz 

zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska Gmi-

ny Mirsk.  

§ 15. Rada Społeczna składa się z 7 członków:  

1) przewodniczący – Burmistrz Miasta i Gminy 

Mirsk,  

2) członkowie:  
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a) jeden przedstawiciel Wojewody Dolnośląskie-

go,  

b) pięciu przedstawicieli wybranych przez Radę 

Miejską Gminy Mirsk w tym zastępca prze-

wodniczącego Rady Społecznej.  

§ 16. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

§ 17. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Spo-

łecznej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa 

Regulamin Rady Społecznej.  

§ 18. Zadania Rady Społecznej SP ZOZ Gminy 

Mirsk określa art. 48 ust. 1 ustawy.  

§ 19. 1. Strukturę organizacyjną SP ZOZ Gminy 

Mirsk tworzą Ośrodek Zdrowia w Mirsku, Punkt Le-

karski w Rębiszowie i Punkt Lekarski w Giebułtowie.  

2. Ośrodek Zdrowia w Mirsku działa w następu-

jącej strukturze:  

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,  

2) poradnia dla dzieci,  

3) gabinet zabiegowy i EKG,  

4) punkt pobrań,  

5) fizykoterapia,  

6) punkt szczepień,  

7) poradnia pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,  

8) poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej,  

9) rejestracja,  

10) administracja i obsługa.  

3. Punkt lekarski w Rębiszowie działa w następu-

jącej strukturze:  

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,  

2) gabinet zabiegowy i EKG,  

3) poradnia pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej,  

4) rejestracja.  

4. Punkt lekarski w Giebułtowie działa w następującej 

strukturze:  

1) poradnia podstawowej opieki zdrowotnej,  

2) gabinet zabiegowy i EKG,  

3) poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

4) rejestracja.  

5. Szczegółową strukturę organizacyjną SP ZOZ 

Gminy Mirsk, liczbę etatów oraz zadania poszczegól-

nych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy 

określa Regulamin Organizacyjny SP ZOZ Gminy 

Mirsk.  

Rozdział 4 

Gospodarka Finansowa 

§ 20. SP ZOZ Gminy Mirsk prowadzony jest 

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokrywając z posiadanych środków i uzy-

skiwanych przychodów koszty działalności i zobowią-

zań.  

§ 21. SP ZOZ Gminy Mirsk prowadzi gospodar-

kę finansową na zasadach określonych w ustawie 

o działalności leczniczej.  

§ 22. Podstawą gospodarki finansowej SP ZOZ 
Gminy Mirsk jest plan finansowy ustalany przez Kie-
rownika.  

§ 23. SP ZOZ Gminy Mirsk gospodaruje samo-
dzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem gminy Mirsk oraz 
majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

§ 24. SP ZOZ Gminy Mirsk jest utrzymywany 
z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów 
zawartych na wykonanie usług medycznych z dyspo-
nentami środków publicznych i niepublicznych.  

§ 25. SP ZOZ Gminy Mirsk może uzyskiwać 
środki finansowe na realizację zadań i programów 
zdrowotnych:  

1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udziela-
nych w szczególności na zlecenie:  
1) organu, który utworzył SP ZOZ Gminy Mirsk lub 

innych organów uprawnionych na podstawie od-
rębnych przepisów,  

2) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpie-
czenie społeczne,  

3) instytucji ubezpieczeniowych,  
4) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych 

instytucji,  
5) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub 

za świadczenia nie przysługujące w ramach ubez-
pieczenia.  

2. Z wydzielonej działalności gospodarczej innej 
niż wymieniona w ust. l.  

3. Z darowizn, zapisów oraz ofiarności publicz-
nej, na zasadach określonych w ustawie.  

§ 26. SP ZOZ Gminy Mirsk może otrzymywać 
dotacje budżetowe od organu tworzącego SPZOZ 
Gminy Mirsk z przeznaczeniem na:  
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania choro-

bom i urazom lub innych programów zdrowotnych 
oraz promocję zdrowia,  

2) dofinansowywanie kosztów kształcenia i podno-
szenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 
medyczne,  

3) remonty, inwestycje, w tym zakup wysoko specja-
listycznej aparatury i sprzętu medycznego,  

4) cele szczególne, przyznawane na podstawie odręb-
nych przepisów.  

§ 27. SP ZOZ Gminy Mirsk prowadzi rachunek 
dochodów i kosztów na zasadach określonych 
w przepisach szczególnych.  

§ 28. 1. Podział nadwyżki finansowej (zysku) na 
podstawie zakładowego regulaminu podziału dokonu-
je Kierownik SP ZOZ Gminy Mirsk.  

2. Podział nadwyżki finansowej opiniuje Rady 
Społeczna.  

§ 29. 1. SP ZOZ Gminy Mirsk prowadzi spra-

wozdawczość wymaganą przepisami prawa.  

2. W odniesieniu do środków budżetowych prze-

kazanych na podstawie zawartych umów, SP ZOZ 
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Gminy Mirsk opracowuje sprawozdawczość stosowa-

ną dla tych jednostek.  

3. Sprawozdawczość inna niż wymieniona  

w ust. l i 2 winna być określona w zawieranych umo-

wach.  

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 30. W sprawach nie uregulowanych w niniej-

szym statucie zastosowanie mają odpowiednie posta-

nowienia ustawy oraz przepisy wydane na jej podsta-

wie.  

§ 31. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie 

przewidzianym dla jego wprowadzenia.  

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 

Piotr Konsur 
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