
 

 

UCHWAŁA NR XVII/145/2016 

RADY GMINY WALCE 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach 

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

poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1638) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Walcach stanowiący załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc uchwała nr XVIII/130/00 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach oraz uchwała nr XXIX/215/01 

Rady Gminy w Walcach z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego 

Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 

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

Województwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy 

 

Józef Nossol 
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Załącznik 

 do uchwały nr XVII/145/2016 

Rady Gminy Walce 

z dnia 26 października 2016 r. 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, 

prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638); 

2) uchwały nr XVIII/129/00 Rady Gminy w Walcach z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia 

Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach; 

3) niniejszego statutu; 

4) innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. 

2. Podmiot leczniczy używa nazwy skróconej SPOZ w Walcach. 

3. Siedziba Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia mieści się w Walcach przy ul. Zamkowej 85. 

4. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia  

w Walcach jest Rada Gminy Walce. 

5. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach posiada osobowość prawną. 

II. CELE I ZADANIA 

§ 2.1. Celem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach jest wykonywanie działalności 

leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności z rejonu działania SPOZ, zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną oraz zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, promocja zdrowia, kształcenie kadry 

medycznej przy zachowaniu racjonalnej gospodarki finansowej. 

2. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach udziela świadczeń zdrowotnych osobom 

zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które złożyły stosowne deklaracje, a w szczególności 

zamieszkałym na terenie gminy Walce, jak również osobom przebywającym na terenie gminy zgłaszającym się 

w celu otrzymania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

§ 3.1. Do podstawowych zadań Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach realizowanych  

w ramach świadczonej opieki zdrowotnej należy w szczególności: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne; 

2) analiza popytu na świadczenia zdrowotne; 

3) orzecznictwo lekarskie; 

4) prowadzenie statystyki medycznej; 

5) sprawowanie opieki profilaktycznej nad dziećmi w placówkach oświatowych i wychowawczych; 

6) opieka profilaktyczna nad pracującymi; 

7) promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu 

Zdrowia. 

2. Rada Gminy może nałożyć na SPOZ w Walcach dodatkowe zadania jeżeli jest to niezbędne ze względu  

na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach klęski żywiołowej lub w celu wykonania innych zobowiązań. 
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§ 4. Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Walcach udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach 

określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

III. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 5. Organami Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach są: 

1) Kierownik; 

2) Rada Społeczna. 

§ 6.1. Kierownik zarządza Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Zdrowia i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania podmiotu leczniczego i ponosi  

za nie odpowiedzialność. 

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników podmiotu leczniczego i pełni funkcje pracodawcy 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

4. Kierownika podmiotu leczniczego zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy. 

5. Zatrudnienie Kierownika następuje na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy 

cywilnoprawnej. 

6. W czasie nieobecności kierownika SPOZ w Walcach kieruje na podstawie pisemnego pełnomocnictwa 

inny wyznaczony przez kierownika pracownik Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach. 

§ 7.1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem 

doradczym Kierownika Ośrodka. 

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwojuje Rada Gminy, następne przewodniczący Rady Społecznej. 

4. Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 

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

uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Walce. 

§ 8.1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia jej powołania. 

2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej 

Rady Społecznej. 

3. Skład Rady Społecznej określa art. 48 ust. 6 pkt 2 a i b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 

4. W skład Rady Społecznej wchodzi trzech członków wybranych przez Radę Gminy. 

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących wypadkach: 

1) złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Społecznej; 

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem; 

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe; 

4) zaistnienie przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa, uniemożliwiających zasiadanie 

w Radzie Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia w SPOZ w Walcach; 

5) długotrwała niezdolność do pełnienia funkcji spowodowana chorobą lub innymi okolicznościami, trwającymi 

dłużej niż sześć miesięcy. 

6. Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie wniosków, opinii i uchwał. 

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Walcach 

określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika SPOZ w Walcach. 
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IV. FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ 

§ 10.1. Gospodarka finansowa SPOZ w Walcach jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, koszty 

działalności i zobowiązania, za zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638). 

2. SPOZ w Walcach prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym 

ewidencję dochodów i kosztów. 

3. Podstawą gospodarki SPOZ w Walcach jest plan finansowy ustalony przez Kierownika. 

4. SPOZ w Walcach może prowadzić działalność polegającą na wynajmie pomieszczeń. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy ustawy oraz 

innych aktów regulujących funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 
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