
 

 

UCHWAŁA NR XL/224/2017 

RADY GMINY OSIEK JASIELSKI 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Osieku Jasielskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  

(tj. Dz.U.2017.1875 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej  

(tj. Dz.U.2016.1638 ze zm.) Rada Gminy w Osieku Jasielskim uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 

w brzmieniu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XXII/130/2012 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 27 czerwca 2012r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek Jasielski. 

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

Podkarpackiego  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Osiek Jasielski 
 

 

mgr Daniel Socha 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 232



Załącznik nr 

do Uchwały Nr XL/224/2017 

Rady Gminy w Osieku Jasielskim 

z dnia 28 grudnia 2017 rok 

STATUT 

PODMIOTU LECZNICZEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 

I.  Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Statut określa ustrój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim 

jako podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, prowadzonego w formie samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej, zwanego dalej podmiotem leczniczym. 

2. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Osieku Jasielskim. 

3. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej: SPZOZ w Osieku Jasielskim 

4. Podmiot leczniczy stanowi jeden zakład leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Nazwa 

zakładu leczniczego brzmi: ZOZ Osiek Jasielski. 

§ 2. Podmiot leczniczy udziela świadczeń w Osieku Jasielskim numer budynku 185. 

§ 3. Podmiot leczniczy działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej; zwanej dalej ustawą. 

2. Niniejszego statutu; 

3. Innych przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą; 

4. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 

Wojewodę Podkarpackiego pod numerem 000000010105; 

5. Podmiot posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych  Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzony przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059241; 

§ 4. Podmiotem tworzącym dla podmiotu leczniczego jest Gmina Osiek Jasielski. 

§ 5. 1. Obszar działania podmiotu obejmuje Gminę Osiek Jasielski. 

2. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych określonych w § 6 ust. 1 statutu: 

- na zasadzie wolnego wyboru i odrębnych przepisów ludności zamieszkałej na terenie Gminy Osiek Jasielski 

oraz spoza niej, 

- przyjezdnym z obszaru całego kraju, 

- cudzoziemcom. 

II.  Cele i zadania podmiotu leczniczego. 

§ 6. 1. Celem działania podmiotu leczniczego jest udzielnie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 

lub odrębnych przepisów regulujących zasady wykonywania świadczeń w zakresach: podstawowej opieki 

zdrowotnej, leczenia stomatologicznego i rehabilitacji leczniczej. 

2. Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny 

i spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach. 

3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie 

na zasadach określonych w ustawie, przepisach szczegółowych oraz umowach cywilno-prawnych. 
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4. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli 

osoba zgłaszająca się do podmiotu leczniczego potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczeń 

zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia i zdrowia. 

§ 7. Podmiot leczniczy zobowiązany jest prowadzić dokumentację i sprawozdawczość medyczną osób 

korzystających ze świadczeń medycznych podmiotu leczniczego i zapewnić ochronę danych zawartych 

w dokumentacji na zasadach określonych w przepisach. 

§ 8. Treść i forma informacji podawanych do wiadomości publicznej o zakresie i rodzaju udzielanych przez 

podmiot leczniczy świadczeń zdrowotnych nie mogą mieć cech reklamy. 

III.  Organy podmiotu leczniczego i jego struktura organizacyjna. 

§ 9. Organami podmiotu leczniczego są: 

- Kierownik, 

- Rada Społeczna. 

§ 10. 1. Podmiotem leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik będący przełożonym 

wszystkich pracowników oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

2. W razie nieobecności Kierownika zastępstwo wykonuje upoważniona przez Kierownika osoba. 

3. Kierownik może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań podmiotu leczniczego 

ustanawiają każdorazowo zakres i czas oraz mocowania. 

4. Kierownika zatrudnia podmiot tworzący nawiązując z nim stosunek pracy na podstawie umowy o pracę. 

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

doradczym Kierownika podmiotu leczniczego w sprawach określonych w ustawie. 

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. 

3. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

- jako przewodniczący – Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona, 

- jako członkowie – przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy w liczbie nie przekraczającej 6 osób oraz 

przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego wyznaczony przez wojewodę. 

4. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez 

podmiot tworzący lub wojewodę. Przyczyną odwołania może być: 

- nienależyte wykonywanie obowiązków, 

- złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej. 

5. Mandat członka Rady Społecznej ustaje z dniem śmieci członka. 

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

działalności uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy w Osieku Jasielskim. 

7. Kadencja Rady Społecznej jest równa kadencji Rady Gminy. Po upływie kadencji Rada Społeczna 

wykonuje swoje obowiązki do czasu powołania nowej Rady, jednak nie dłużej niż przez trzy miesiące. 

8. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik podmiotu leczniczego. 

§ 12. 1. Organizację wewnętrzną podmiotu oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych ustala 

Kierownik w formie Regulaminu Organizacyjnego. 

2. Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształcanie jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu 

leczniczego odbywa się w trybie zmiany statutu. 

3. Tworzenie, znoszenie, łączenie i przekształcanie jednostek i komórek organizacyjnych podmiotu 

leczniczego ustala Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

4. W skład pionu medycznego podmiotu leczniczego wchodzą: 

- Poradnia ogólna, 
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- Poradnia stomatologiczna, 

- Gabinet fizjoterapii, 

- Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, 

- Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej, 

- Gabinet medycyny szkolnej, 

- Szkolny gabinet stomatologiczny. 

VI.  Gospodarka finansowa. 

§ 13. 1. Podmiot leczniczy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  

o działalności leczniczej. 

2. Podmiot leczniczy pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 

i reguluje zobowiązania. 

3. Podstawą gospodarki podmiotu leczniczego jest plan finansowy ustalony przez Kierownika. 

4. Podmiot leczniczy gospodaruje posiadanym mieniem. 

5. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego podmiotu leczniczego może nastąpić 

wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący, w szczególności na ustanowieniu zgody na 

dokonanie tych czynności prawnych. 

6. Wniesienie majątku podmiotu leczniczego lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do 

spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują działalność leczniczą, jest zabronione. 

W przypadku spółek, fundacji lub stowarzyszeń, wykonujących inną działalność dokonywanie tych czynności 

wymaga zgody podmiotu tworzącego. 

§ 14. Samodzielny Publiczny Zakład opieki zdrowotnej w Osieku Jasielskim może uzyskiwać środki 

finansowe na zasadach określonych w ustawie. 

§ 15. 1. Wartość majątku podmiotu leczniczego określają: 

- fundusz założycielski, 

- fundusz zakładu. 

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej podmiotowi leczniczemu części mienia Gminy 

Osiek Jasielski, w tym przekazanego nieodpłatnie. 

3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku podmiotu leczniczego po odliczeniu funduszu 

założycielskiego. 

§ 16. 1. Podmiot leczniczy sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności oraz prowadzi 

rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 

29 września 1994r. o rachunkowości. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego jest zatwierdzane przez Radę Gminy na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

3. Podmiot leczniczy decyduje samodzielnie o podziale zysku, a także pokrywa we własnym zakresie stratę 

netto w sposób określony w art.57 ust. 2 pkt 1 ustawy. 

4. W przypadku wystąpienia straty netto podmiot tworzący podejmuje działania zgodnie 

z art. 59 ust. 2 ustawy, jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta zgodnie z art. 57  

ust. 2 pkt 1 ustawy oraz po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną. 

5. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 4, dotyczą roku obrotowego objętego 

sprawozdaniem finansowym. 

6. W przypadku wystąpienia straty netto w sprawozdaniu finansowym kierownik podmiotu leczniczego, 

w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program 

naprawczy, z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1 ustawy, na okres nie dłuższy niż 3 lata, 

i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. 
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V.  Postanowienia końcowe. 

§ 17. 1. Nadzór nad podmiotem leczniczym sprawuje podmiot tworzący, który dokonuje kontroli i oceny 

jego działalności na zasadach określonych w ustawie oraz odrębnymi przepisami. 

2. Statut oraz zmiany statutu uchwala Rada Gminy w Osieku Jasielskim. 

3. W zakresie spraw nieujętych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy właściwe dla zagadnień 

dotyczących działalności samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

4. Traci moc statut zatwierdzony Uchwałą nr XXII/130/2012 Rady Gminy w Osieku Jasielskim  

z dnia 27 czerwca 2012r. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Osiek Jasielski 

 

 

mgr Daniel Socha 
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