
 

 

UCHWAŁA NR XXII/110/2012 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malczycach  

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publiczne-

mu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Malczycach.  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 2. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Malczycach zwany dalej „SPZOZ” 

posiada osobowość prawną.  

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdro-

wotnej w Malczycach może używać skrótowej nazwy: 

„SPZOZ w Malczycach”.  

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym SPZOZ jest Gmina 

Malczyce.  

2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działal-

nością SPZOZ.  

§ 4. Siedziba SPZOZ mieści się w Malczycach 

przy ul. Mickiewicza 6.  

Rozdział 2 

Cele i zadania SPZOZ  

§ 5. 1. Celem działania SPZOZ jest udzielenie świad-

czeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i 

urazów, szerzenia oświaty zdrowotnej wśród ludności. 

2. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdro-

wia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu 

leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 

ich wykonania.  

3. Udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu 

medycyny ogólnej, rodzinnej, pediatrycznej, wraz 

z fizjoterapią, obejmują w szczególności:  

1) badanie i poradę lekarską,  

2) leczenie,  

3) opiekę nad kobietą ciężarną, jej połogiem oraz 

nad noworodkiem,  

4) opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się,  

5) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, 

6) badania diagnostyczne  

7) orzekanie o stanie zdrowia oraz o czasowej nie-

zdolności do pracy,  

8) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświa-

towo-zdrowotnej,  

9) rehabilitację leczniczą,  

10) specjalistyczna opiekę zdrowotną,  

11) prowadzenie medycznej działalności usługowej, 

w tym dla innych podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą.  

§ 6. 1. Zadaniem SPZOZ jest podejmowanie dzia-

łań, w tym:  

1) zapewnienie ludności podstawowej opieki zdro-

wotnej z zakresu:  

a) opieki ogólnolekarskiej nad dorosłymi,  

b) opieki pediatrycznej nad noworodkiem, dziećmi 

i młodzieżą,  

c) opieki ginekologicznej i położniczej,  

d) pielęgniarstwa środowiskowego,  

2) udzielanie porad lekarskich i porad w domu chorego, 

3) dokonywanie oceny stanu zdrowia ludności rejonu 

oraz określanie potrzeb zdrowotnych i ich zaspokaja-

nie, 

4) objęcie opieką zapobiegawczą populacji wieku 

rozwojowego, kobiet w okresie ciąży i połogu oraz 

chorych wymagających opieki medycznej,  

5) prowadzenie czynnego poradnictwa,  

6) orzekanie o stanie zdrowia, a w tym o czasowej 

niezdolności do pracy, współdziałanie z instytu-
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cjami orzekającymi o stanie niezdolności do pracy 

oraz prowadzenie innej działalności orzeczniczej, 

w tym z zakresu medycyny pracy,  

7) prowadzenie oświaty zdrowotnej i szczepień 

ochronnych,  

8) organizowanie innych form opieki medycznej 

w sytuacjach nadzwyczajnych (klęski żywiołowe, 

katastrofy, epidemiologiczne szerzenie się chorób), 

9) prowadzenie medycznej działalności usługowej, 

w tym dla innych podmiotów wykonujących dzia-

łalność leczniczą.  

2. Działania wymienione w ust. 1 wykonywane są 

przez personel medyczny SP ZOZ posiadający wyma-

gane kwalifikacje zawodowe, określone w odrębnych 

przepisach, z zachowaniem należytej staranności, 

zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

z poszanowaniem praw pacjenta i zasadami etyki za-

wodowej.  

§ 7. SPZOZ prowadzi działalność profilaktyczno - 

leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną 

organizacyjnie działalność, inną niż działalność lecz-

nicza, w zakresie ustalonym postanowieniami statutu, 

na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczy-

pospolitej Polskiej przy czym podstawowym obsza-

rem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina 

Malczyce.  

§ 8. 1. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych fi-

nansowanych ze środków publicznych osobom ubez-

pieczonym oraz innym osobom, uprawnionym do tych 

świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.  

2. SPZOZ udziela świadczeń zdrowotnych nieod-

płatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą od-

płatnością, na zasadach określonych w obowiązują-

cych przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej.  

3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne usta-

la Kierownik SPZOZ.  

Rozdział 3 

Organy i struktura organizacyjna SP ZOZ  

§ 9. Organami SPZOZ w Malczycach są: Kierow-

nik i Rada Społeczna.  

§ 10. 1. SP ZOZ w Malczycach kieruje Kierownik 

i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funk-

cjonowania SP ZOZ samodzielnie i ponosi za nie 

odpowiedzialność cywilną i dyscyplinarną. Ponadto:  

1) ustala plany działania SPZOZ ,  

2) realizuje politykę kadrową,  

3) zarządza mieniem i odpowiada za wyniki działal-

ności SPZOZ,  

4) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach doty-

czących SPZOZ nie zastrzeżonych dla innych or-

ganów.  

3. Stosunek pracy z Kierownikiem SPZOZ na-

wiązuje Wójt Gminy Malczyce na podstawie powoła-

nia lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę 

cywilnoprawną.  

4. Kierownik SP ZOZ jest przełożonym pracow-

ników oraz ich pracodawcą w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Pracy.  

§ 11. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną, za-

kres działania komórek organizacyjnych oraz podział 

zadań i kompetencji w kierowaniu SPZOZ w Malczy-

cach oraz organizację i porządek procesu udzielania 

świadczeń zdrowotnych określa regulamin organiza-

cyjny.  

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

rownik SP ZOZ.  

§ 12. 1. Radę Społeczną SPZOZ powołuje 

i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Ra-

da Gminy Malczyce.  

2. Rada Społeczna SPZOZ składa się z 5 osób.  

3. Skład Rady Społecznej określony został 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej.  

§ 13. Zadania Rady Społecznej określa ustawa 

przywołana w § 12 ust. 3.  

§ 14. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata 

i kończy się z dniem upływu kadencji Rady Gminy 

Malczyce.  

2. Po upływie kadencji Rady Gminy, Rada Spo-

łeczna SPZOZ wykonuje swoje uprawnienia statuto-

we do dnia wyboru nowej Rady Społecznej.  

3. Przed upływem kadencji każdy członek Rady 

Społecznej może być odwołany w przypadku:  

1) zgonu członka Rady  

2) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech ko-

lejnych posiedzeniach Rady Społecznej;  

3) trwałej lub długotrwałej przeszkody w pełnieniu 

funkcji,  

4) zatrudnienia członka w SPZOZ,  

5) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne lub 

nieumyślne przestępstwo.  

4. Odwołanie może nastąpić na własną prośbę 

członka Rady Społecznej, na wniosek Rady, organu 

tworzącego i nadzorującego lub Kierownika SPZOZ.  

5. Wniosek Rady Społecznej lub Kierownika 

o odwołanie członka Rady Społecznej musi zawierać 

pisemne uzasadnienie.  

6. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upły-

wem kadencji w przypadku likwidacji SPZOZ.  

§ 15. Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje jej 

Przewodniczący, w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa 

razy w roku.  

§ 16. Spory wynikłe pomiędzy Kierownikiem 

SPZOZ a Radą Społeczną w zakresie podjętych 

uchwał przez Radę Społeczną i nierozwiązanych dro-

gą negocjacji z pisemnym stanowiskiem stron, prze-
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kazuje się do rozstrzygnięcia Radzie Gminy Malczy-

ce. 

§ 17. 1. W skład SPZOZ wchodzą:  

1) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla 

dzieci i dorosłych,  

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,  

3) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,  

4) Gabinet medycyny szkolnej,  

5) Poradnia ginekologiczno-położnicza,  

6) Gabinet diagnostyczny (EKG, spirometrii),  

7) Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych,  

8) Punkt szczepień,  

9) Gabinet zabiegowy.  

2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą ko-

mórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do pra-

widłowego funkcjonowania SPZOZ.  

Rozdział 4 

Gospodarka Finansowa  

§ 18. 1. SPZOZ w Malczycach prowadzony jest 

w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków 

i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i zobowiązań.  

2. SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową na za-

sadach określonych w ustawie o działalności leczni-

czej.  

§ 19. Podstawą gospodarki finansowej SPZOZ 

jest plan finansowy ustalany przez Kierownika.  

§ 20. 1. SPZOZ może uzyskiwać środki finanso-

we:  

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych 

w szczególności na zlecenie:  

a) Rady Gminy lub innych organów uprawnio-

nych na podstawie odrębnych przepisów,  

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubez-

pieczenie społeczne,  

c) instytucji ubezpieczeniowych,  

d) innych podmiotów leczniczych,  

e) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem,  

f) za świadczenia nie przysługujące w ramach 

podpisanych przez SPZOZ umów z NFZ,  

g) zakładów pracy, organizacji społecznych i in-

nych instytucji,  

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych 

i pilotażowych oraz promocję zdrowia,  

3) z darowizn osób fizycznych i prawnych, zapisów 

spadków osób fizycznych oraz ofiarności publicz-

nej także pochodzenia zagranicznego,  

4) z najmu i dzierżawy lokali,  

5) z najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu.  

§ 21. 1. SPZOZ gospodaruje samodzielnie przeka-

zanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 

i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym (otrzy-

manym lub zakupionym).  

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku 

trwałego SPZOZ albo wniesienie tego majątku do 

spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady 

Gminy.  

3. SPZOZ prowadzi rachunkowość w oparciu 

o przepisy ustawy o rachunkowości.  

4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozda-

nie finansowe jest Rada Gminy Malczyce.  

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe  

§ 22. Traci moc uchwała nr 12/98 Zarządu Gminy 

w Malczycach z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie 

przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej pod nazwą Gminny Ośrodek Zdrowia 

w Malczycach w Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Malczycach oraz uchwała  

nr 14/98 Zarządu Gminy w Malczycach z dnia  

12 sierpnia 1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-

wotnej w Malczycach.  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Malczyce.  

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  

Mariola Kądziela
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