
 

 

UCHWAŁA NR L/321/22 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  

w Nowogrodźcu 

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

z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

w brzmieniu jak w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/213/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Łukasz Konrad Izydorczyk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Poz. 2286
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Załącznik do uchwały nr L/321/22 

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 

z dnia 14 kwietnia 2022 r. 

 

 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu zwany dalej „Zakładem”,  

jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej i jest kontynuatorem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Nowogrodźcu. 

§ 2. 1. Zakład wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001216. 

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS:0000052728. 

§ 3. Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 633  

ze zm.) oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy; 

2) innych aktów normatywnych zawierających przepisy mające wpływ na działalność Zakładu; 

3) niniejszego statutu. 

§ 4. Podmiotem tworzącym i prowadzącym Zakład jest Gmina Nowogrodziec. 

§ 5. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Nowogrodziec ul. A. Asnyka 55. 

§ 6. 1. Obszarem działania Zakładu jest teren województwa dolnośląskiego. 

2. Zasięg działalności Zakładu może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień 

i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania  

§ 7. 1. Celem Zakładu jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów oraz 

promocja zdrowia. 

2. Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych, w zakresie podstawowej 

i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

2) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne; 

3) opieka środowiskowa i pielęgnacja w domu chorego. 

3. Do zadań szczegółowych Zakładu należą: 

1) badania i porady lekarskie; 

2) profilaktyka, badanie i leczenie ginekologiczne kobiet w warunkach ambulatoryjnych; 

3) pozostała opieka ambulatoryjna; 

4) orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 
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5) opieka nad kobietą ciężarną; 

6) opieka nad noworodkami, dziećmi i młodzieżą uczącą się; 

7) opieka nad pacjentami w terminalnej fazie choroby, w tym: łagodzenie cierpień fizycznych i duchowych, 

zapewnienie opieki duszpasterskiej oraz psychologicznej; 

8) opieka nad pacjentami niepełnosprawnymi przebywającymi w zakładzie opiekuńczo- leczniczym; 

9) rehabilitacja lecznicza. 

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w jednostkach organizacyjnych Zakładu, a także w miejscu 

przebywania osoby potrzebującej takich świadczeń. 

5. Zakres udzielanych świadczeń jest dostosowany do obowiązujących w tym zakresie przepisów 

szczegółowych. 

6. Zakład może uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu 

osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 8. Zakład może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń 

zdrowotnych, działalność gospodarczą w zakresie: gastronomii, wynajmu oraz dzierżawy wolnych 

pomieszczeń. 

§ 9. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach 

prawnych oraz umowach z dysponentami środków finansowych. 

Rozdział 3. 

Organy Zakładu 

§ 10. 1. Organami Zakładu są: Dyrektor i Rada Społeczna. 

2. Dyrektor kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za to odpowiedzialność w granicach określonych 

przepisami prawa. 

4. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników. 

§ 11. 1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zakładu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji 

w trybie i na zasadach określonych przepisami. 

2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik. 

§ 12. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. 

2. Radę powołuje i odwołuje Rada Miejska w Nowogrodźcu. 

3. W skład Rady wchodzi 5 osób, w tym: 

1) Przewodniczący – Burmistrz Nowogrodźca lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego, 

b) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miejską w Nowogrodźcu. 

4. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

5. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w następujących okolicznościach 

zaistniałych w trakcie trwania kadencji: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata; 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej; 

4) trwałej przeszkody w pełnieniu funkcji; 
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5) zatrudnienia w Zakładzie; 

6) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego; 

7) utraty zdolności do czynności prawnych; 

8) warunkowego umorzenia postępowania karnego przez sąd w przypadku zaistnienia przestępstwa 

umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. 

6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie lub ustania członkostwa z innych przyczyn, 

Rada Miejska w Nowogrodźcu może uzupełnić skład Rady w trakcie trwania kadencji. Kadencja członka 

powołanego w trakcie trwającej kadencji upływa z jej końcem. 

7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej Rady. 

8. Dokumentacja z prac ustępującej Rady przekazana zostaje Przewodniczącemu nowo powołanej Rady  

na jej pierwszym posiedzeniu. 

9. Rada realizuje zadania wskazane w art. 48 ust. 2 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. 

Rozdział 4. 

Struktura organizacyjna Zakładu 

§ 13. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) w pionie medycznym udzielającym świadczeń zdrowotnych: 

a) Przychodnia Zdrowia w Nowogrodźcu, w tym: 

- Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS), 

- Pracownia USG, 

b) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wykrotach, 

c) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zebrzydowej, 

d) Zakład Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Nowogrodźcu, 

e) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Nowogrodźcu, 

f) Dział Rehabilitacji, w tym: 

- Gabinet Fizykoterapii i Masażu w Nowogrodźcu, 

g) Dom Opieki Specjalistycznej w Nowogrodźcu, 

h) Dział Farmacji Szpitalnej, 

i) stanowiska samodzielne. 

2) w pionie niemedycznym: 

a) Dział Księgowości, 

b) Dział Kadr i Płac, 

c) Dział Administracji i Obsługi, 

d) Dział Żywienia, 

e) Dział Informatyczny, 

f) Dział Techniczny, 

g) stanowiska samodzielne. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną, opis organizacji i przebiegu procesu udzielania świadczeń 

zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
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Rozdział 5. 

Gospodarka finansowa 

§ 14. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu. 

2. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i zobowiązania na zasadach określonych w ustawie. 

3. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 6. 

Mienie  

§ 15. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie majątkiem własnym. 

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane na zasadach określonych 

przez Radę Miejską w Nowogrodźcu. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności 

leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy oraz inne przepisy prawa. 

2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. 

3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu. 
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