
 

 

UCHWAŁA NR XX-85/2012 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 31 października 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

w Dobroszycach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-

nami), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 

z późn. zmianami) Rada Gminy Dobroszyce uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Nadać Statut Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobroszyce 

nr XXXIX-151/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Pu-

blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dobroszy-

cach.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Paweł Bieńko

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 grudnia 2012 r.

Poz. 4519



Załącznik do uchwały nr XX-85/2012 

Rady Gminy Dobroszyce z dnia  

31 października 2012 r. 

 

 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Dobroszycach 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy statut opracowano na podstawie 
art. 42. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  
z późn. zm.). 

§ 2. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Dobroszycach, zwany dalej „Zakła-
dem” jest podmiotem leczniczym, działającym  
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej.  

2. Pełna nazwa brzmi: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach. 

3. Zakład może używać również skróconej nazwy  
w brzmieniu: SPZOZ Dobroszyce. 

4. SPZOZ Dobroszyce działa w oparciu o: 
a) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z później-
szymi zmianami),  

b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (tekst jednolity z 2008 
roku Dz. U. Nr 164, poz. 1027, z późniejszymi 
zmianami), 

c) niniejszy Statut,  
d) inne przepisy prawne.  

§ 3. Podmiotem tworzącym i sprawującym nad-
zór nad Zakładem jest Gmina Dobroszyce.  

§ 4. 1. Siedziba Zakładu znajduje się w Dobro-
szycach, przy ulicy Wojska Polskiego 22.  

2. Zakład posiada osobowość prawną na podsta-
wie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000035465. 

3. Zakład został wpisany do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego 
przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem księgi 
rejestrowej 000000001237. 

§ 5. 1. Obszarem działania Zakładu jest teren 
Gminy Dobroszyce. 

2. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych 
osobom spoza obszaru działania, o którym mowa w 
ust. 1 oraz cudzoziemcom na podstawie ogólnie obo-
wiązujących przepisów. 

Rozdział II  

Cele i zadania Zakładu 

§ 6. 1. Celem działania Zakładu jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.  

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowa-

ne jest poprzez podejmowanie działań, służących za-

chowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie 

zdrowia ludności oraz prowadzenie innych działań 

medycznych, wynikających z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wyko-

nywania.  

§ 7. 1. SPZOZ Dobroszyce prowadzi działalność 

leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych.  

2. Podstawowe zadania SPZOZ Dobroszyce,  

w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych obejmują:  

a) organizowanie i sprawowanie podstawowej, spe-

cjalistycznej oraz stomatologicznej opieki zdro-

wotnej, 

b) organizowanie badań diagnostycznych wykony-

wanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustale-

nia dalszego postępowania leczniczego. 

3. Udzielanie ww. świadczeń odbywa się w po-

mieszczeniach Zakładu lub w miejscu pobytu pacjenta. 

4. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu 

osób do wykonywania zawodu medycznego i kształ-

ceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasa-

dach określonych w odrębnych przepisach regulują-

cych kształcenie tych osób.  

§ 8. Świadczenia zdrowotne wykonywane przez 

SPZOZ Dobroszyce obejmują:  

1) badanie i poradę lekarską,  

2) leczenie, 

3) opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, połogiem 

oraz nad noworodkiem, 

4) opiekę nad zdrowym dzieckiem, 

5) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób po-

przez działania profilaktyczne i szczepienia 

ochronne, 

6) wykonywanie medycznych badań diagnostycz-

nych, w tym analityki laboratoryjnej, 

7) pielęgnację chorych, 

8) pielęgnację osób niepełnosprawnych i opiekę nad 

nimi, 

9) sprawowanie opieki medycznej w miejscu na-

uczania i wychowania, 

10) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej nie-

zdolności do pracy, 

11) wystawianie wniosków  z zakresu zaopatrzenia  

w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  
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§ 9. 1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych 

wymienionych w § 8: 

1) finansowanych ze środków publicznych ubezpie-

czonym oraz innym osobom uprawnionym do tych 

świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nie-

odpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą 

odpłatnością, 

2) innych, niż finansowane ze środków publicznych 

za odpłatnością.  

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne 

udzielane osobom innym niż wymienione w art. 44 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-

niczej ustala kierownik Zakładu. 

3. Przy ustalaniu wysokości opłaty, o której mo-

wa w pkt. 2, kierownik Zakładu uwzględnia rzeczywi-

ste koszty udzielenia świadczenia zdrowotnego. 

4. Do udzielania świadczeń zdrowotnych SPZOZ 

Dobroszyce zatrudnia pracowników posiadających 

kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowi-

ska.  

§ 10. Zakład może prowadzić działalność gospo-

darczą inną niż działalność lecznicza, polegającą na 

wynajmowaniu pomieszczeń. 

Rozdział III 

Organy i struktura organizacyjna Zakładu 

§ 11. Organami SPZOZ Dobroszyce są: 

1. Kierownik SPZOZ Dobroszyce, zwany dalej 

Kierownikiem, 

2. Rada Społeczna SPZOZ Dobroszyce, zwana  

dalej Radą Społeczną. 

§ 12. 1. Działalnością Zakładu kieruje jednooso-

bowo Kierownik i reprezentuje on Zakład na ze-

wnątrz. 

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje 

dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie 

odpowiedzialność. 

3. Gmina Dobroszyce zatrudnia Kierownika na 

podstawie powołania, umowy o pracę lub zawiera z 

nim umowę cywilnoprawną. 

4. Kierownik Zakładu, z którym podmiot tworzą-

cy nawiązał stosunek pracy na podstawie powołania, 

umowy o pracę albo zawarł umowę cywilnoprawną, 

wykonujący zawód medyczny, może udzielać świad-

czeń zdrowotnych, jeżeli zawarta z nim umowa prze-

widuje taką możliwość. W takim przypadku umowa 

określa również warunki udzielania świadczeń zdro-

wotnych, w tym wymiar czasu pracy. 

5. Kierownik Zakładu nie może podejmować in-

nego zatrudnienia bez wyrażonej w formie pisemnej 

zgody Gminy Dobroszyce.  

6.Kierownik Zakładu wykonuje czynności  

w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu praco-

dawcy oraz kieruje pracownikami i innymi osobami 

zatrudnionymi w Zakładzie. 

§ 13. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna, któ-

ra jest organem:  

1) inicjującym i opiniodawczym Gminy Dobroszyce,  

2) doradczym Kierownika Zakładu.  

2. Do zadań Rady Społecznej należy:  

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków 

i opinii w sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przy-

jęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu me-

dycznego,  

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, 

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c) przyznawania Kierownikowi nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywil-

noprawnej z Kierownikiem.  

2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w 

sprawach:  

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjne-

go,  

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w 

tym planu inwestycyjnego,  

c) kredytów bankowych lub dotacji,  

d) podziału zysku, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przy-

jęcia darowizny nowej aparatury sprzętu me-

dycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego. 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków 

wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem 

spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego za-

przestania działalności leczniczej, 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie 

i statucie.  

§ 14. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje  

Rada Gminy Dobroszyce. 

2 Rada Społeczna Zakładu działa w oparciu o, 

przyjęty przez nią i zatwierdzony przez Radę Gminy 

Dobroszyce, regulamin Rady Społecznej. Określa on 

sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb 

pracy i podejmowania uchwał.  

3.Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.  

4. Rada Społeczna skład się z czterech osób. W 

jej skład wchodzą: 

1) Przewodniczący − Wójt Gminy Dobroszyce lub 

osoba przez niego wyznaczona, 

2) członkowie:  

a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, 

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy 

Dobroszyce w liczbie dwóch osób.  

5.Rada Gminy Dobroszyce odwołuje członka 

Rady Społecznej przed upływem kadencji, jeżeli 

członek ten: 

a) nie realizuje obowiązków związanych z członko-

stwem w Radzie Społecznej, określonych w regu-

laminie Rady Społecznej, 
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b) stał się niezdolny do pełnienia obowiązków w 

Radzie Społecznej na skutek choroby lub in-

nych przyczyn, 

c) zrzekł się członkostwa w Radzie Społecznej, 

d) został zatrudniony w SPZOZ Dobroszyce, 

e) podjął zatrudnienie lub pełnienie funkcji mogą-

cych pozostawać w sprzeczności z interesami 

Zakładu, Gminy Dobroszyce lub podmiotu, któ-

ry wyznaczył członka Rady Społecznej.  

6. W przypadku odwołania członka Rady Spo-

łecznej w trakcie trwania kadencji lub śmierci, Rada 

Gminy powołuje nowego członka Rady Społecznej.  

7. W posiedzeniach Rady Społecznej Zakładu 

uczestniczy Kierownik oraz przedstawiciele organiza-

cji związkowych działających w SPZOZ Dobroszyce.  

8. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi 

przysługuje pisemne odwołanie do Rady Gminy Do-

broszyce, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroszy-

ce.  

§ 15. 1. W skład Zakładu wchodzą wydzielone 

jednostki organizacyjne: 

1) Ośrodek Zdrowia w Dobroszycach, 

2) Filia Ośrodka Zdrowia w Dobrzeniu. 

2.Schemat organizacyjny SPZOZ Dobroszyce, 

zawierający strukturę wewnętrznych komórek organi-

zacyjnych Zakładu, określa załącznik nr 1. do Statutu.  

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzie-

lania świadczeń zdrowotnych przez SPZOZ Dobro-

szyce, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa 

regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika i 

zaopiniowany przez Radę Społeczną.  

Rozdział IV 

Gospodarka finansowa Zakładu 

§ 16. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Dobroszycach prowadzi gospodarkę 

finansową w formie samodzielnego publicznego za-

kładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w 

ustawie o działalności leczniczej i zgodnie z obowią-

zującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzy-

skiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania.  

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finan-

sowy ustalany przez Kierownika i zaopiniowany przez 

Radę Społeczną Zakładu.  

4. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu za-

twierdza Rada Gminy Dobroszyce.  

5. Zakład gospodaruje samodzielnie przekaza-

nymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  

i majątkiem Gminy Dobroszyce oraz majątkiem wła-

snym (otrzymanym lub zakupionym).  

6. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go 

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie 

może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych 

przez Gminę Dobroszyce.  

7. Wniesienie majątku Zakładu lub przysługują-

cego mu do niego prawa w formie aportu do spółek, 

jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które 

wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. W 

przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wyko-

nujących inną działalność, dokonanie tych czynności 

wymaga zgody Gminy Dobroszyce.  

8. Gmina Dobroszyce może pozbawić Zakład 

składników przydzielonego lub nabytego mienia w 

przypadku połączenia albo przekształcenia Zakładu. 

9. Zobowiązania i należności Zakładu po jego li-

kwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami 

Gminy Dobroszyce. 

§ 17. 1. Wartość majątku Zakładu określają: 

1) fundusz założycielski, który stanowi wartość wy-

dzielonej Zakładowi części mienia Gminy Dobro-

szyce,  

2) fundusz zakładu, który stanowi wartość majątku po 

odliczeniu funduszu założycielskiego. 

§ 18. 1. Zakład może uzyskiwać środki finanso-

we:  

a) z odpłatnej działalności leczniczej,  

b) z wydzielonej działalności gospodarczej, innej niż 

lecznicza,  

c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności 

publicznej, także pochodzenia zagranicznego,  

d) na cele i na zasadach określonych w przepisach  

art. 114−117 ustawy o działalności leczniczej, 

e) na realizację innych zadań określonych odrębnymi 

przepisami;  

f) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,  

o którym mowa w art. 59 ust. 2. Ustawy o działal-

ności leczniczej.  

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Zmiany Statutu mogą być dokonywane  

w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 
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