
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/201/17 

RADY GMINY BRZYSKA 

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r., 

poz. 1875)oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2016r., 

poz.1638 z późn. zm) Rada Gminy Brzyska uchwala, co następuje: 

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

w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Brzyskach. 

§ 3. Traci moc dotychczasowy statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Brzyskach. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Madejczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 16 stycznia 2018 r.

Poz. 233



 

Statut 

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

 w Brzyskach 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej, realizującym świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i opieki 

stomatologicznej. 

2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Brzyska. 

3. Obszar działania Zakładu obejmuje teren Gminy Brzyska. 

4. Zakładem leczniczym ,,Zakładu” jest Ośrodek Zdrowia Brzyska. 

§ 2. Zakład działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (Dz. U. z 2016r., poz.1638 z późn zm)., 

zwanej dalej ustawą. 

2. Zarządzenia Wojewody Krośnieńskiego z dnia 16.11.1998 r. Nr 121 w sprawie przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jaśle  i utworzenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach. 

3. Niniejszego Statutu. 

4. Innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

§ 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Brzyska. 

§ 4. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Podkarpackiego oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Rozdział 2. 

Cele i zadania zakładu 

§ 5. Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 

przywracaniu, poprawie i promocji zdrowia ludności stale lub czasowo przebywającej na obszarze jego 

działania. 

§ 6. Podstawowym zadaniem Zakładu jest zapewnienie na obszarze obwodu profilaktyczno-leczniczego 

świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia dla zamieszkałej ludności w zakresie podstawowej opieki 

zdrowotnej i opieki stomatologicznej. 

§ 7. Rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych Zakładu to: 

1) badania, porady i leczenie w zakresie podstawowym w lecznictwie otwartym, 

2) przeprowadzanie badań profilaktycznych, 

3) opieka nad ciężarną, porodem, połogiem i noworodkiem, 

4) opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą szkolną, 

5) szczepienia ochronne, 

6) orzekanie o stanie zdrowia, 

7) opieka stomatologiczna, 

8) opieka pielęgniarki w gabinecie i domu pacjenta. 

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

i spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach. 
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§ 9. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, 

przepisach szczególnych lub w umowie cywilno-prawnej. 

§ 10. Osobie, która zgłasza się do Zakładu, potrzebującej udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na 

zagrożenie życia, żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń. 

§ 11. Zakład obowiązany jest prowadzić dokumentację i sprawozdawczość medyczną osób korzystających 

ze świadczeń zdrowotnych Zakładu oraz zapewnić ochronę danych zawartych w dokumentacji na zasadach 

określonych w ustawie i odrębnych przepisach. 

Rozdział 3. 

Struktura organizacyjna i organy Zakładu. 

§ 12. Organami Zakładu są: 

1) Kierownik Zakładu, 

2) Rada Społeczna. 

§ 13. 1. Działalnością Zakładu kieruje kierownik, który reprezentuje ten Zakład na zewnątrz. 

2. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. 

3. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 

4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. 

5. Konkurs na stanowisko Kierownika ogłasza oraz Komisję Konkursową powołuje Wójt Gminy Brzyska. 

§ 14. 1. W Zakładzie działa Rada Społeczna. 

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy Brzyska. 

3. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

1) Jako Przewodniczący- Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) Jako Członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego, 

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Brzyska w liczbie określonej uchwałą Rady Gminy Brzyska. 

§ 15. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie. 

§ 16. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata, z zastrzeżeniem, że po upływie kadencji Rada 

Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego Rady kolejnej kadencji. 

2. Zmian w składzie osobowym Rady Społecznej dokonuje Rada Gminy Brzyska na wniosek organów 

delegujących swoich przedstawicieli, a także z inicjatywy Przewodniczącego Rady Społecznej. 

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w razie: 

1) pisemnego złożenia rezygnacji, 

2) zatrudnienia członka Rady Społecznej w Zakładzie, 

3) innych ważnych powodów. 

§ 17. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: 

1) Kierownik Zakładu, 

2) przedstawiciele uprawnionych organizacji na zasadach określonych w ustawie. 

2. Przewodniczący Rady Społecznej może zapraszać w miarę potrzeb na posiedzenia także inne osoby. 

§ 18. Szczegółowy tryb funkcjonowania Rady Społecznej określa regulamin uchwalony przez Radę 

Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Brzyska. 

§ 19. Obsługę techniczno-kancelaryjną Rady Społecznej zapewnia Zakład. 

§ 20. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 
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1) W pionie medycznym: Ośrodek Zdrowia w Brzyskach- dzielący się na komórki organizacyjne: 

a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) Poradnia Stomatologiczna 

c) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, 

d) Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 

e) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 

f) Pielęgniarska opieka długoterminowa, 

g) Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej 

h) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

i) Punkt szczepień, 

j) Inne gabinety i poradnie. Ośrodek Zdrowia w Błażkowej- dzielący się na komórki organizacyjne: 

a) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

b) Gabinet Zabiegowy, 

c) Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej 

2) W pionie Księgowości, Administracji i obsługi Zakładu: 

a) Samodzielne stanowisko- Główny Księgowy 

b) Samodzielne stanowisko- Pracownik administracyjno- biurowy i księgowości 

c) Inne samodzielne stanowiska pracy 

2. Zadania określone w Rozdziale II Statutu Zakład realizuje poprzez utworzone komórki organizacji 

wewnętrznej pionu medycznego zawarte § 20. 1. Pkt 1)- Załącznik Nr 2 do niniejszego Statutu 

2. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu. 

§ 21. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zakładu oraz porządek procesu 

udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu. 

Rozdział 4. 

Forma gospodarki finansowej 

§ 22. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, ustawie 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawie 

o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych. 

§ 23. Rada Gminy Brzyska zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Zakładu. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

Jednostek organizacyjnych pionu opieki zdrowotnej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach 

§ 24. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Gminy Brzyska w granicach określonych przepisami prawa, 

dokonując kontroli i oceny działalności Zakładu. 

§ 25. 1. Statut Zakładu uchwala Rada Gminy Brzyska. 

2. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym w ust.1.  
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Załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzyskach. 

 Wykaz 

1. Ośrodek Zdrowia w Brzyskach- dzielący się na komórki organizacyjne : a. Poradnia (gabinet) lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej b. Poradnia Stomatologiczna c. Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej 

opieki zdrowotnej d. Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej e. Gabinet profilaktyki 

zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej f. Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa g. Poradnia (gabinet) 

podstawowej opieki zdrowotnej h. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Punkt szczepień 
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