
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/227/12 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej  

Katarzynie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 w zw. z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie sta-

nowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.  

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach nr XXXIX/282/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

w sprawie zatwierdzenia statutu samodzielnego publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej Kata-

rzynie działającego pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady: 

R. Kasprowicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 lutego 2013 r.

Poz. 962



Załącznik do uchwały nr XXXVI/227/ 

/12 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia  

27 grudnia 2012 r.  

 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętej  Katarzynie  

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętej Katarzynie, zwany dalej Zespołem, jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakła-

du opieki zdrowotnej.  

2. Zespół realizuje swoją działalność przez utworzone w trybie obowiązujących przepisów przedsiębior-

stwo lecznicze będące jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce medycznej pod nazwą Zespół 

Opieki Zdrowotnej.  

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Zespołem jest Gmina Siechnice.  

2. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Święta Katarzyna, ul. Stefana Żeromskiego 1.  

3. Zespół działa na podstawie:  

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 

i przepisów wydanych na jej podstawie;  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-

nych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.) i przepisów wydanych na jej podstawie;  

3) niniejszego Statutu  

II. Cele i zadania  Zespołu  

§ 3. Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób 

i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz współdziałanie w kształceniu osób wykonujących zawody me-

dyczne.  

§ 4. Do  podstawowych  zadań  Zespołu  należą:  

1) W zakresie opieki podstawowej:  

a) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych,  

b) świadczenia zdrowotne w miejscu zamieszkania chorego (wizyty domowe, pielęgnacja obłożnie cho-

rych),  

c) opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem i noworodkiem,  

d) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,  

e) zabiegi medyczne ambulatoryjne (iniekcje, opatrunki).  

2) W zakresie świadczeń z zakresu medycyny pracy − wykonywanie badań profilaktycznych, wstępnych 

i okresowych pracowników zakładów pracy oraz badań kierowców,  

3) W zakresie higieny szkolnej − opieka lekarska i pielęgniarska dzieci i młodzieży,  

4) Realizacja programów zdrowotnych, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej,  

5) Zabiegi z zakresu fizjoterapii,  

6) Badania w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej,  

7) Udzielanie porad lekarskich specjalistycznych.  

§ 5. Zespół realizuje zadania ujęte w Statucie poprzez udzielanie następujących świadczeń:  

1) badanie i porada lekarska,  

2) leczenie,  

3) rehabilitacja lecznicza,  

4) opieka nad kobietą ciężarną, jej połogiem i noworodkiem,  

5) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,  

6) badania diagnostyczne,  

7) pielęgnacja chorych,  

8) pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi,  

9) orzekanie o stanie zdrowia.  
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§ 6. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatno-

ścią na zasadach określonych w ustawach, w przepisach odrębnych lub w umowie cywilnoprawnej.  

III. Obszar działania  

§ 7. 1. Zespół swoim działaniem obejmuje:  

1) ludność zamieszkałą na terenie Gminy Siechnice.  

2) przyjezdnych z obszaru całego kraju.  

2. Obszar działania może być poszerzony w oparciu o zawarte porozumienia lub przyjęte zlecenia.  

IV. Mienie Zespołu 

§ 8. Wartość majątku Zespołu określają:  

1) Fundusz założycielski,  

2) Fundusz Zespołu.  

V. Zarządzanie Zespołem  

§ 9. 1. Zespołem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:  

1) Zastępcy Dyrektora,  

2) Koordynatorów,  

3) Głównego Księgowego.  

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi za nie odpowie-

dzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii  właściwych organów i organizacji w trybie 

i na zasadach określonych w niniejszym  

Statucie oraz w odrębnych  przepisach.  

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu.  

5. Burmistrz Siechnic nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę 

albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.  

§ 10. Jednostki organizacyjne Zespołu tworzy, znosi i przekształca Dyrektor, o ile nie ogranicza to zakresu 

świadczeń zdrowotnych wyznaczonego niniejszym Statutem.  

§ 11. 1. W skład Zespołu wchodzą:  

1) Ośrodek Zdrowia w Świętej  Katarzynie,  

2) Ośrodek Zdrowia w Siechnicach.  

2. Zakres działania komórek organizacyjnych Zespołu wymienionych w drodze zarządzenia, ustala Dyrek-

tor.  

3. Zespół jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdro-

wotnych.  

§ 12. Organami Zespołu są:  

1) Rada Społeczna,  

2) Dyrektor.  

VI. Rada Społeczna Zespołu  

§ 13. 1. Radę Społeczną powołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Siechnicach na 

wniosek Burmistrza Siechnic.  

2. Rada Społeczna składa się z 5 osób.  

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:  

1) Przewodniczący: Burmistrz Siechnic lub przedstawiciel Burmistrza,  

2) Członkowie: 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 1 przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego.  

4. Rada Społeczna jest organem inicjującym, wnioskującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Siechni-

cach oraz organem doradczym Dyrektora.  

5. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.  

6. Szczegółowe zadania Rady Społecznej określa ustawa.  

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

Rady Społecznej.  

8. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Burmistrza Siechnic.  
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9. W przypadku sporu między Dyrektorem a Radą Społeczną próbę ugodowego  załatwienia sprawy po-

dejmuje zespół mediacyjny powołany przez Burmistrza.  

10. Spór podlega ostatecznemu rozstrzygnięciu przez Burmistrza Siechnic.  

11. W czasie trwania kadencji członkostwo w Radzie Społecznej wygasa wskutek:  

1) śmierci członka Rady Społecznej,  

2) rezygnacji z członkostwa w Radzie Społecznej,  

3) skazania członka Rady Społecznej prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo popełnione 

umyślnie.  

VII. Gospodarka finansowa  

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Zespołu jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.  

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

3. Zespół może uzyskać środki finansowe:  

1) na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,  

2) z odpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń zdrowotnych,  

3) od zakładów pracy, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i innych instytucji krajo-

wych i zagranicznych,  

4) od instytucji ubezpieczeniowych,  

5) od innych zakładów opieki zdrowotnej,  

6) od osób fizycznych,  

7) od innych jednostek na realizację programów zdrowotnych,  

8) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż związana z realizacją zadań Zespołu,  

9) tytułem darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.  

4. Zespół może otrzymać dotacje budżetowe na:  

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom, urazom, na promocję zdrowia lub innych programów 

zdrowotnych,  

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,  

3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,  

4) cele szczególne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Dotacje, o których mowa w ust. 4, przyznaje Rada Miejska w Siechnicach.  

VIII. Nadzór nad Zespołem  

§ 15. Kontrola i ocena działalności Zespołu sprawowana jest przez podmiot tworzący i obejmuje 

w szczególności:  

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń;  

2) prawidłowość gospodarowania mieniem;  

3) gospodarkę finansową.  

IX. Postanowienia ogólne  

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa.  
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