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UCHWAŁA NR XIII/109/11
RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO

z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 roku z późn. zm.) i art. 42 ust. 4 w związku z art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – 

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (tekst jednolity Uchwała 
Nr LI / 523 / 10 Rady Powiatu z dnia 28 października 2010 roku): 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Powiatowy 
w Zawierciu”, zwany dalej Szpitalem Powiatowym, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654); 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, 
poz.1027 z 2008 roku z późn.zm.); 3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, 
poz. 93 z późn. zm.), 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 
1240 z późn. zm.); 5) niniejszego Statutu nadanego przez podmiot tworzący”. 

2) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wykaz komórek organizacyjnych, w których prowadzona jest działalność 
Szpitala Powiatowego w Zawierciu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu”. 

3) w § 2 skreślić ust. 6. 

4) § 3 otrzymuje brzmienie: „ 1. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Szpitalem Powiatowym jest 
Powiat Zawierciański. 2. Minister właściwy ds. zdrowia sprawuje kontrolę pod względem zgodności z prawem 
i medycznym. 3. Szpital Powiatowy podlega wpisowi do właściwego rejestru prowadzonego przez Wojewodę 
Śląskiego. 4. Szpital Powiatowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
Krajowego Rejestru Sądowego”. 

5) w § 4 skreślić przecinek i wyraz ”diagnostycznych”. 

6) skreślić § 6. 

7) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Dyrektora Szpitala Powiatowego powołuje po przeprowadzeniu postępowania 
konkursowego podmiot tworzący. Stosunek pracy z Dyrektorem nawiązuje Starosta w oparciu o stosowną 
uchwałę podmiotu tworzącego. Decyzję w sprawie odwołania dyrektora podejmuje podmiot tworzący”. 

8) w § 8 ust.5 wyrazy „Organ Założycielski” zastąpić wyrazami „podmiot tworzący”. 

9) § 10 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Społeczna jest organem : a) inicjującym i opiniodawczym podmiotu 
tworzącego; b) doradczym Dyrektora. 2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze 
posiedzenie podmiot tworzący. 3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, licząc od dnia powołania”. 

10) § 11 otrzymuje brzmienie:„1. Rada Społeczna składa się z 15 osób. 2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 1) 
jako Przewodniczący – Starosta lub wyznaczona przez niego osoba; 2) jako członkowie: a) przedstawiciel 
Wojewody Śląskiego; b) przedstawiciele wybrani przez rady gmin wchodzących w skład powiatu i radę 
powiatu w liczbie 13 osób. 3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala Powiatowego 
w Zawierciu. 4. Wygaśniecie członkostwa w Radzie Społecznej w trakcie trwania kadencji następuje 
w przypadku: - śmierci członka Rady; - pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej. 5. 
Podmiot tworzący odwołuje członka Rady Społecznej w trakcie trwania kadencji na wniosek organu 
uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela. 6. W przypadkach, określonych w ust. 4 i ust. 5 skład 
Rady Społecznej jest uzupełniony przez podmiot tworzący. 7. Ust. 6 nie stosuje się w okresie 3 miesięcy przed 
końcem kadencji Rady Społecznej. 

11) § 13 otrzymuje brzmienie: „Do zadań Rady Społecznej należy: 1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu 
wniosków i opinii w sprawach: a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej 
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aparatury i sprzętu medycznego; b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności, c) przyznawania kierownikowi nagród, d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy 
cywilnoprawnej z kierownikiem, e) regulaminu organizacyjnego. 2) przedstawianie kierownikowi 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) wydawanie opinii dla Dyrektora Szpitala w sprawach istotnych dla funkcjonowania 
Szpitala nie wymienionych w pkt 2”. 

12) § 14 otrzymuje brzmienie: „1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania 
uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 2. Od 
uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala Powiatowego przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego. 
3. Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala Powiatowego”. 

13) § 17 otrzymuje brzmienie: „ Regulamin Organizacyjny ustala Dyrektor Szpitala Powiatowego po 
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną”. 

14) § 18 otrzymuje brzmienie: „ 1. Szpital Powiatowy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o działalności leczniczej. 2. Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów 
koszty działalności i reguluje zobowiązania. 3. Podstawą gospodarki Szpitala Powiatowego jest plan finansowy 
ustalany przez Dyrektora.” 

15) § 19 otrzymuje brzmienie: „ 1. Szpital Powiatowy może uzyskiwać środki finansowe: 1) z odpłatnej 
działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 2) z wydzielonej działalności 
gospodarczej, innej niż wymieniona w pkt 1; 3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także 
pochodzenia zagranicznego; 4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 – 117 ustawy 
o działalności leczniczej; 5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 6) na pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 2. Umowy 
dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być również zawierane 
przez zakład ubezpieczeń działający na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 11, poz. 66, z 2010 roku z późn. zm.).” 

16) § 20 otrzymuje brzmienie: „1. Wartość majątku Szpitala Powiatowego określają: 1) fundusz założycielski; 2) 
fundusz zakładu. 2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi Powiatowemu 
części mienia powiatu zawierciańskiego. 3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Szpitala Powiatowego 
po odliczeniu funduszu założycielskiego. 4. Fundusz zakładu Szpitala Powiatowego zwiększa się o: 1) zysk 
netto; 2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych 
aktywów; 3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym 
mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 5. Fundusz zakładu Szpitala Powiatowego zmniejsza się 
o: 1) stratę netto; 2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego 
przeszacowania tych aktywów. 6. Do amortyzacji aktywów stałych stosuje się ogólne zasady określone 
w odrębnych przepisach.” 

17) § 23 otrzymuje brzmienie: „Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez podmiot tworzący”. 

§ 2. Tracą moc następujące uchwały Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 30 czerwca 2011 roku: 

- Nr XI / 91 / 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

- Nr XI / 92 / 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

- Nr XI / 93 / 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

- Nr XI / 94 / 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Zawierciu; 

- Nr XI / 95 / 11 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Powiatowego w Zawierciu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Przewodniczący Rady Powiatu 
Zawierciańskiego 

mgr inż. Adam Rozlach


