
 

 

UCHWAŁA NR XLI.266.2017 

RADY GMINY CHOJNÓW 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej  

w Chojnowie z/s w Krzywej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Zespołowi Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej, 

w brzmieniu określonym w załączniku niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI.198.2012 Rady Gminy Chojnów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

statutu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej oraz uchwała  

nr XL.252.2017 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego 

Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Styrkowiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Poz. 4686



Załącznik do uchwały nr XLI.266.2017 Rady  

Gminy Chojnów z dnia 27 października 2017 r. 

 

STATUT  GMINNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI PODSTAWOWEJ  

W CHOJNOWIE Z/S W KRZYWEJ 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie z/s w Krzywej zwany dalej 

„Zespołem” działa jako podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą w formie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Podmiotem tworzącym jest Gmina Chojnów. 

3. Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez 

Wojewodę Dolnośląskiego, pod numerem 000000001591. 

4. Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarczy  

pod numerem 0000068971. 

5. Zespół stanowi wydzielony zespół osób i środków majątkowych. 

§ 2. Zespół działa na podstawie: 

1) przepisów ustawy o działalności leczniczej; 

2) przepisów odrębnych; 

3) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Zespołu jest miejscowość Krzywa. 

2. Obszarem działania Zespołu jest teren administracyjny Gminy Chojnów. 

3. Ze świadczeń Zespołu mogą korzystać również mieszkańcy spoza terenu. administracyjnego Gminy 

Chojnów na zasadzie dowolnego wyboru lekarza. 

CELE I ZADANIA ZESPOŁU 

§ 4. Celem Zespołu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności 

poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe 

podnoszenie jakości świadczonych usług i przestrzeganie praw pacjenta. 

§ 5. 1. Zadaniem zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu 

zdrowia oraz podejmowaniu innych niezbędnych działań medycznych wynikających z procesu leczenia  

lub odrębnych przepisów: 

1) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych; 

2) wykonywanie badań i udzielanie porad; 

3) prowadzenie leczenia; 

4) wykonywanie lub zlecanie badań diagnostycznych; 

5) realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia; 

6) zapobieganie, wczesne wykrywanie chorób i urazów (profilaktyka); 

7) wykonywanie niezbędnych procedur wchodzących w zakres danej specjalności; 
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8) opieka społeczno-medyczna; 

9) wystawianie niezbędnych zleceń i skierowań; 

10) wystawianie orzeczeń o stanie zdrowia. 

2. Zespół może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność gospodarczą, na zasadach określonych 

w powszechnie obowiązujących przepisach, polegającą na najmie i dzierżawie mienia ruchomego 

i nieruchomości będących w posiadaniu Zespołu. 

3. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych dla ludności w rodzaju: 

1) podstawowa opieka zdrowotna; 

2) stomatologia. 

4. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez Zespół w formie: 

1) opieki ambulatoryjnej; 

2) domowych wizyt lekarskich i pielęgniarskich w domach obłożnie chorych i położnic. 

§ 6. Świadczenia zdrowotne w Zespole udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające 

wymagania określone w odrębnych przepisach z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami 

aktualnej wiedzy medycznej, poszanowaniem praw pacjenta i zasadami etyki zawodowej. 

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU 

§ 7. Organami Zespołu są: 

1) Kierownik Zespołu; 

2) Rada Społeczna. 

§ 8. 1. Kierownik Zespołu kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Kierownik Zespołu podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu i ponosi  

za nie odpowiedzialność. 

3. Kierownik Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu. 

4. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika, a w sprawach medycznych 

wyznaczony lekarz, o ile Zastępca Kierownika nie jest lekarzem. 

5. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Zespołu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji 

w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 9. 1. Rada Społeczna Zespołu składa się z 5 osób i jej kadencja trwa 4 lata. 

2. Powołanie i odwołanie Rady Społecznej Zespołu następuje z zachowaniem przepisów ustawy 

o działalności leczniczej. 

3. Odwołanie członka Rady Społecznej Zespołu w czasie kadencji zachodzi w skutek zaistnienia 

następujących okoliczności: 

1) śmierci członka Rady Społecznej Zespołu; 

2) ubezwłasnowolnienia; 

3) zrzeczenia się; 

4) prawomocnego wyroku sądu skazującego za popełnienie przestępstwa umyślnego; 

5) odwołanie przez podmiot tworzący. 

4. Po upływie kadencji Rada Społeczna Zespołu wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu 

powołania nowego składu Rady Społecznej Zespołu. 
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§ 10. Kompetencje i zadania Rady Społecznej funkcjonującej jako organ inicjujący i opiniujący podmiotu 

tworzącego Zespół określa ustawa o działalności leczniczej. 

§ 11. 1. W skład Zespołu wchodzą: 

1) Ośrodek Zdrowia w Krzywej, 

2) Ośrodek Zdrowia w Rokitkach. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zespołu określa regulamin organizacyjny. 

GOSPODARKA FINANSOWA 

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

opieki zdrowotnej niebędącego przedsiębiorcą, który koszty działalności i zobowiązania pokrywa 

z posiadanych środków i uzyskanych przychodów. 

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

3. Zespół może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z przepisami określonymi w ustawie o działalności 

leczniczej. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zespołu. 

5. Zespół prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania finansowe w oparciu o przepisy ustawy 

o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz inne przepisy 

regulujące gospodarkę finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
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