
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XX/147/2012 

RADY GMINY LISZKI 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach  

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Statut dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach w brzmieniu 

jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Tracą moc:  

1) Uchwała Nr XII/114/99 Rady Gminy Liszki z dnia 18.11.1999 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach,  

2) §1 uchwały Nr LIII/523/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach oraz zatwierdzenia Regulaminu 

Rady Społecznej,  

3) uchwała Nr LVI/554/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8.11.2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian 

w Statucie Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lipca 2012 r.

Poz. 3418



Załącznik  
do Uchwały Nr XX/147/2012 

Rady Gminy Liszki 

z dnia 21 czerwca 2012 r. 

 

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach  

I. Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach, zwany dalej Zakładem, jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 Nr 112, poz. 654, ze zm.).  

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach został utworzony Uchwałą Rady Gminy 

Liszki Nr XII/112/99 z dnia 18.11.1999 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Liszkach.  

3. Nazwa Zakładu została ustalona uchwałą Rady Gminy Liszki Nr XX/146/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. 

w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach.  

4. Podmiotem tworzącym Zakładu jest Gmina Liszki.  

5. Siedzibą Zakładu jest budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia w Liszkach, 32-060 Liszki 427.  

II. Cele i zadania Zakładu  

§ 2. 1. Celem Zakładu jest zapewnienie opieki zapobiegawczo-leczniczej oraz udzielanie świadczeń 

zdrowotnych w przypadkach konieczności takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia 

pacjenta.  

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym 

oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 

częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

3. Zakład obejmuje opieką pacjentów zamieszkałych na terenie Gminy Liszki oraz pacjentów spoza terenu 

administracyjnego gminy, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Liszkach.  

§ 3. Do zadań Zakładu należy prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz wykonywaniu innych 

działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 

wykonywania w zakresie:  

1) podstawowej opieki zdrowotnej:  

a) lekarza,  

b) pielęgniarki,  

c) położnej,  

d) pielęgniarki szkolnej,  

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,  

3) leczenia stomatologicznego,  

4) badań diagnostycznych,  

5) prowadzenia działalności leczniczej polegającej na promocji zdrowia.  

§ 4. W skład Zakładu wchodzą:  

1/ Gminny Ośrodek Zdrowia w Liszkach:  

a) poradnia ogólna,  

b) poradnia dla dzieci,  

c) poradnia ginekologiczno - położnicza,  
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d) poradnia stomatologiczna,  

e) gabinet medycyny szkolnej,  

f) gabinet USG,  

g) gabinet diagnostyczno - zabiegowy.  

2/ Wiejski Ośrodek Zdrowia w Morawicy:  

a) poradnia ogólna,  

b) poradnia dla dzieci.  

III. Zarządzanie Zakładem  

§ 5. Organami Zakładu są:  

1) Dyrektor Zakładu,  

2) Rada Społeczna.  

§ 6. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.  

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu, samodzielnie podejmuje decyzje, ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.  

3. Podmiot tworzący nawiązuje z Dyrektorem Zakładu stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy 

o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.  

4. W przypadku nieobecności Dyrektora, Zakładem kieruje zastępca.  

5. Do zadań Dyrektora Zakładu należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działalności Zakładu,  

a w szczególności:  

a) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,  

b) organizowanie pracy podległego personelu medycznego,  

c) opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych Zakładu,  

d) dokonywanie ocen działalności Zakładu,  

e) współpraca z Radą Społeczną, Radą Gminy i Wójtem Gminy,  

f) zatrudnianie, zwalnianie i wynagradzanie podległych mu pracowników.  

§ 7. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego, oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.  

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.  

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:  

a) jako przewodniczący - Wójt Gminy Liszki lub wyznaczona przez niego osoba,  

b) jako członkowie - Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę 

Gminy Liszki w liczbie czterech.  

4. Okoliczności odwołania członków Rady Społecznej przed upływem kadencji:  

a) na wniosek członka uzasadniony takimi okolicznościami jak: zmiana miejsca zamieszkania, ważne 

powody o charakterze osobistym,  

b) na wniosek przewodniczącego lub Dyrektora Zakładu uzasadniony brakiem aktywności członka rady 

społecznej, tj. nieusprawiedliwioną nieobecnością na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej,  

c) skazanie prawomocnym wyrokiem członka rady społecznej za przestępstwo umyślne,  

d) odwołanie radnego przed upływem kadencji Rady Gminy.  

§ 8. 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu.  
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2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów 

zawodów medycznych.  

3. Tryb pracy i organizację pracy Rady określa regulamin Rady.  

4. Od uchwał Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu prawo odwołania się do Rady Gminy.  

§ 9. 1. Do zadań Rady Społecznej należy:  

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:  

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,  

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,  

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,  

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,  

e) regulaminu organizacyjnego;  

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:  

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,  

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,  

c) kredytów bankowych lub dotacji,  

d) podziału zysku;  

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw 

podlegających nadzorowi medycznemu;  

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;  

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.  

IV. Forma gospodarki finansowej Zakładu  

§ 10. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.  

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania.  

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.  

4. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 

i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).  

5. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący.  

6. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

a) z odpłatnej działalności leczniczej,  

b) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;  

c) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej;  

d) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;  

e) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.  

7. Zakład decyduje o podziale zysku oraz pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.  

8. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
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V. Postanowienia końcowe  

§ 11. 1. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.  

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

o działalności leczniczej, kodeksu cywilnego, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące 

działalności medycznej.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Liszki  

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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