
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/203/2016 

RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach 

Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618  

z późn. zm.) Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach nadaje się statut w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXXII/256/2013 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 czerwca 2013 roku  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (Dz. Urz. 

Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2827). 

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

Województwa Podlaskiego. 

  Przewodniczący Rady Powiatu 

Zenon Żukowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 września 2016 r.

Poz. 3516



Załącznik do uchwały nr XXIX/203/2016 

Rady Powiatu Białostockiego 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej. 

2. Zakład posiada osobowość prawną. 

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Powiat Białostocki. 

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Łapy. 

§ 4. Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), zwanej  

w dalszej części statutu „Ustawą”; 

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

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.); 

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.); 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.); 

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

6) niniejszego Statutu. 

Rozdział 2 

CELE I ZADANIA ZAKŁADU 

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia. 

2. Do zadań Zakładu należy: 

1) udzielanie świadczeń szpitalnych; 

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

3) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. 

3. Zakład realizuje zadania związane z wykorzystaniem publicznej i niepublicznej służby zdrowia  

na potrzeby obronne państwa. 

4. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie: 

1) usług diagnostycznych; 

2) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów; 

3) żywienia; 

4) sterylizacji,  

pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia. 

Rozdział 3 

ORGANY ZAKŁADU 

§ 6. Organami Zakładu są: 
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1) Dyrektor; 

2) Rada Społeczna. 

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 

3. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczona przez niego osoba. 

4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych 

przepisami prawa do właściwości Zarządu Powiatu Białostockiego i Starosty, wykonuje osoba upoważniona 

przez Dyrektora Zakładu. 

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu 

Białostockiego oraz organem doradczym Dyrektora. 

2. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Powiat Białostocki. 

3. Kadencja Rady trwa 4 lata. 

4. W skład Rady wchodzą: 

1) jako przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego wyznaczona; 

2) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu. 

5. Zadania Rady określa Ustawa. 

6. Członek Rady jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku: 

1) rezygnacji z pełnionej funkcji; 

2) na wniosek organu, który zgłosił jego kandydaturę na członka rady; 

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady; 

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie. 

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje 

Przewodniczący Rady. 

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady. 

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu. 

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Sekcja Służb Pracowniczych. 

Rozdział 4 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU 

§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 

I. Dyrektor Zakładu oraz Rada Społeczna, jako organ doradczy. 

II. Zakłady lecznicze obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej: 

1. Szpital 

2. Zakład Pielęgnacyjno–Opiekuńczy 

3. Przychodnia 

III. Pozostałe komórki organizacyjne działalności niemedycznej. 

§ 10. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz  strukturę 

organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora. 

Rozdział 5 

GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie. 
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2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan 

finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada. 

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie. 

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. 

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe. 

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Białostockiego. 

Rozdział 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 13. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania. 
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