
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/142/2012 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej w Złotoryi, z siedzibą 

w Gierałtowcu  

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia  
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) uchwala się, co nastę-
puje:  

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Zespołowi Za-
kładów Opieki Podstawowej w Złotoryi, z siedzibą 
w Gierałtowcu.  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Gminny Zespól Zakładów Opieki Pod-
stawowej” w Złotoryi z siedzibą w Gierałtowcu, zwa-
ny dalej Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Pod-
stawowej, działa na podstawie:  
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654, 
z późn. zm.);  

2) statutu;  
3) innych obowiązujących przepisów prawa, mają-

cych zastosowanie do działalności podmiotu lecz-
niczego niebędącego przedsiębiorcą.  

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym Gminny Zespół 
Zakładów Opieki Podstawowej jest Gmina Złotoryja.  

2. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-
wej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do 
rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy.  

3. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad dzia-
łalnością Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Pod-
stawowej.  

4. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsię-

biorcą.  

§ 4. Siedziba Gminnego Zespółu Zakładów 

Opieki Podstawowej mieści się w Gierałtowcu nr 33.  

§ 5. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-

wowej prowadzi działalność leczniczą w zakresie 

ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjen-

tów zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Pol-

skiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania 

świadczeń zdrowotnych jest Gmina Złotoryja, w skład 

której wchodzą: Brennik, Ernestynów, Gierałtowiec, 

Jerzmanice- Zdrój, Kopacz, Kozów, Kwiatów, Lesz-

czyna, Lubiatów, Łaźniki, Nowa Wieś Złotoryjska, 

Nowa Ziemia, Podolany, Prusice, Pyskowice, Rokit-

nica, Rzymówka, Sępów, Wilków- Osiedle, Wilków, 

Wyskok i Wysocko.  

Rozdział 2 

Cele, zadania i zakres świadczeń zdrowotnych 

§ 6. 1. Głównym celem Gminnego Zespołu Zakła-

dów Opieki Podstawowej jest podejmowanie działań 

służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia.  

2. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej 

udziela świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulato-

ryjne świadczenia zdrowotne.  

§ 7. Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu 

Zakładów Opieki Podstawowej w zakresie udzielania 

ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych należy:  

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej opieki 

zdrowotnej;  

2) organizowanie badań diagnostycznych wykony-

wanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustale-

nia dalszego postępowania leczniczego.  
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§ 8. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych 

przez Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej 

obejmuje, w szczególności:  

1) badania i porady lekarskie;  

2) leczenie;  

3) prowadzenie dokumentacji medycznej;  

4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej nie-

zdolności do pracy;  

5) opiekę nad zdrowym dzieckiem;  

6) szczepienia ochronne i inne działania zapobie-

gawcze;  

7) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu cho-

rego;  

8) działania diagnostyczne;  

9) higienę szkloną;  

10) udzielanie stomatologicznych świadczeń profi-

laktyczno-leczniczych;  

11) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświa-

towo-wychowawczej.  

§ 9. 1. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-

wowej udziela świadczeń zdrowotnych finansowa-

nych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym 

oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń 

na podstawie odrębnych przepisów.  

2. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za 

częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na 

zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa lub umowie cywilnoprawnej.  

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne 

ustala Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opie-

ki Podstawowej.  

§ 10. 1. Świadczenia zdrowotne w Gminnym Ze-

spole Zakładów Opieki Podstawowej udzielane są 

przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniają-

ce wymagania określone w odrębnych przepisach, 

z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze 

wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z posza-

nowaniem praw pacjenta i zasadami etyki zawodo-

wej.  

2. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej może uczestniczyć w przygotowaniu osób do 

wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób 

wykonujących zawód medyczny na zasadach określo-

nych w odrębnych przepisach.  

Rozdział 3 

Struktura organizacyjna 

§ 11. 1. Strukturę organizacyjną Gminnego Ze-

społu Zakładów Opieki Podstawowej tworzą jednostki 

organizacyjne o nazwie:  

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierałtowcu nr 33;  

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy nr 13;  

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-Osiedlu,  

ul. Jana Kochanowskiego 3.  

2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą ko-

mórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do pra-

widłowego funkcjonowania poszczególnych ośrod-

ków zdrowia wchodzących w skład Gminnego Zespo-

łu Zakładów Opieki Podstawowej.  

Rozdział 4 

Komórki organizacyjne Zakładu i ich profile  

medyczne 

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gierałtowcu:  

1) poradnia lekarza POZ;  

2) gabinet zabiegowy;  

3) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;  

4) gabinet pielęgniarki środowiskowej w miejscu 

nauczania i wychowania (higiena szkolna);  

5) poradnia stomatologiczna.  

2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rokitnicy:  

1) poradnia lekarza POZ;  

2) gabinet zabiegowy;  

3) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;  

4) gabinet pielęgniarki środowiskowej w miejscu 

nauczania i wychowania (higiena szkolna).  

3. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wilkowie-

Osiedlu:  

1) poradnia lekarza POZ;  

2) poradnia pediatryczna;  

3) gabinet zabiegowy;  

4) gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej;  

5) gabinet pielęgniarki środowiskowej w miejscu 

nauczania i wychowania (higiena szkolna);  

6) poradnia stomatologiczna.  

§ 12. Pomieszczenia i urządzenia Gminnego Ze-

społu Zakładów Opieki Podstawowej muszą odpo-

wiadać określonym wymogom fachowym i sanitar-

nym, w szczególności w zakresie warunków ogólno-

przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych.  

§ 13. 1. Organizację i porządek procesu udziela-

nia świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Orga-

nizacyjny.  

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 ustala 

Kierownik Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Pod-

stawowej.  

Rozdział 5 

Zarządzanie Gminnym Zespołem Zakładów  

Opieki Podstawowej 

§ 14. Organami Gminnego Zespołu Zakładów 

Opieki Podstawowej są:  

1) Kierownik;  

2) Rada Społeczna.  

§ 15. 1. Gminnym Zespołem Zakładów Opieki 

Podstawowej kieruje i reprezentuje go na zewnątrz 

Kierownik.  
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2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarzą-

dzanie Gminnym Zespołem Zakładów Opieki Pod-

stawowej.  

§ 16. Stosunek pracy z Kierownikiem Gminnego 

Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej nawiązuje 

i rozwiązuje podmiot tworzący.  

§ 17. 1. Kierownik jest przełożonym pracowni-

ków oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy.  

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowni-

ków ustala Kierownik.  

§ 18. Kierownik jest odpowiedzialny za zapew-

nienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie 

przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniają-

ce wymagania zdrowotne, określone odrębnymi prze-

pisami.  

§ 19. Podczas nieobecności Kierownika Gminne-

go Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej zastępuje 

go wyznaczony przez niego pracownik.  

§ 20. W Gminnym Zespole Opieki Podstawowej 

działa Rada Społeczna, która jest organem inicjują-

cym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz 

organem doradczym Kierownika Gminnego Zespołu 

Zakładów Opieki Podstawowej.  

§ 21. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje 

oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy 

Złotoryja.  

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecz-

nej, tryb jej pracy i podejmowania uchwał określa 

regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i za-

twierdzony przez Radę Gminy Złotoryja.  

3. Zadania Rady Społecznej określa ustawa 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.  

4. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi 

4 lata.  

5. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upły-

wem kadencji w przypadku likwidacji Gminnego 

Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej.  

6. Członka Rady Społecznej można odwołać 

przed upływem kadencji w przypadku:  

1) śmierci;  

2) ubezwłasnowolnienia;  

3) rezygnacji;  

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech ko-

lejnych posiedzeniach Rady Społecznej;  

5) prawomocnego wyroku sądu skazującego za po-

pełnienie przestępstwa z winy umyślnej.  

§ 22. W posiedzeniach Rady Społecznej uczest-

niczy Kierownik, mogą w nich uczestniczyć także 

przedstawiciele związków zawodowych, przedstawi-

ciele samorządów medycznych i inne zaproszone 

osoby.  

Rozdział 6 

Gospodarka finansowa 

§ 23. 1. Gminny Zespół Zakładów Opieki Pod-

stawowej prowadzi gospodarkę finansową na zasa-

dach określonych w ustawie o działalności leczniczej.  

2. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych 

przychodów koszty działalności i reguluje zobowią-

zania.  

3. Podstawą gospodarki Gminnego Zespołu Za-

kładów Opieki Podstawowej jest plan finansowy usta-

lany przez Kierownika.  

4. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nie-

odpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem 

podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym 

(otrzymanym lub zakupionym).  
5. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-

wej prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).  

6. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawo-
wej decyduje o podziale zysku.  

7. Zasady otrzymywania środków publicznych 
przez Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej 
reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej.  

8. Organem zatwierdzającym roczne sprawozda-
nie finansowe jest Rada Gminy Złotoryja.  

§ 24. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-
wowej może uzyskiwać środki finansowe na zasadach 
określonych w ustawie o działalności leczniczej, 
w tym w szczególności z darowizn i zapisów, ofiarno-
ści publicznej oraz najmu lokali użytkowych.  

§ 25. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-
wowej nie jest uprawniony do prowadzenia wyodręb-
nionej działalności innej niż działalność lecznicza.  

§ 26. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-
wowej uprawniony jest do zawierania umów w zakre-
sie najmu i użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz 
sprzętu, stanowiącego przekazane w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości i majątek podmiotu two-
rzącego, w celu przeprowadzenia badań, akcji profi-
laktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą 
podmiotu tworzącego.  

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 27. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podsta-
wowej prowadzi dokumentację medyczną, materiało-
wą i używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami 
prawa  

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w Statucie 

mają zastosowanie odpowiednie postanowienia usta-
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wy o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych 

obowiązujących przepisów.  

§ 29. Traci moc uchwała nr XIII/173/99 Rady 

Gminy Złotoryja z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Gminnego Zespołu Zakładów 

Opieki Podstawowej w Złotoryi z siedzibą w Gierał-

towcu.  

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Józef Pawlus 
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