
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 150/2011 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych  

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§ 1. Nadać statut Szpitalowi Miejskiemu w Siemianowicach Śląskich, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Tracą moc:  

 

1) Uchwała nr 396/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie zatwierdzenia 

statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Siemianowicach Śląskich wraz ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 432/2001 z dnia 31.05.2001 r., 

436/2001 z dnia 31.05.2001 r., nr 487/2001 z dnia 4.10.2001 r., nr 488/2001 z dnia 4.10.2001 r., nr 489/2001 

z dnia 4.10.2001 r., nr 556/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 557/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 148/2003 z dnia 

26.06.2003 r., nr 168/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 169/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 170/2003 z dnia 

24.07.2003 r., nr 191/2003 z dnia 25.09.2003 r.  

 

2) Uchwała nr 192/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 września 2003 r. w sprawie: 

zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego 

Uchwałą nr 396/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15.03.2001 r., z uwzględnieniem zmian 

zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 432/2001 z dnia 31.05.2001 r., nr 436/2001 

z dnia 31.05.2001 r. , nr 487/2001 z dnia 4.10.2001 r. , nr 488/2001 z dnia 4.10.2001 r. , nr 489/2001 z dnia 

4.10.2001 r. , nr 556/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 557/2002 z dnia 31.01.2002 r., nr 148/2003 z dnia 

26.06.2003 r. , nr 168/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 169/2003 z dnia 24.07.2003 r., nr 170/2003 z dnia 

24.07.2003 r., nr 191/2003 z dnia 25.09.2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich nr 223/2003 z dnia 27.11.2003 r. , nr 238/2003 z dnia 18.12.2003 r., nr 477/2005 z dnia 

24.02.2005 r., nr 521/2005 z dnia 28.04.2005 r., nr 586/2005 z dnia 29.09.2005 r.  
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3) Uchwała nr 615/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 października 2005 r. w sprawie: 

zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich zatwierdzonego 

Uchwałą nr 192/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25.09.2003 r. z uwzględnieniem zmian 

zatwierdzonych Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 223/2003 z dnia 27.11.2003 r. , nr 238/2003 

z dnia 18.12.2003 r., nr 477/2005 z dnia 24.02.2005 r., nr 521/2005 z dnia 28.04.2005 r., nr 586/2005 z dnia 

29.09.2005 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 738/2006 

z dnia 27.07.2006 r., nr 22/2007 z dnia 25.01.2007 r., nr 92/2007 z dnia 31.05.2007 r., nr 344/2008 z dnia 

30.10.2008 r., nr 391/2008 z dnia 29.12.2008 r. , nr 624/2010 z dnia 25.03.2010 r. , nr 662/2010 z dnia 

20.05.2010 r. , nr 9/2010 z dnia 20.12.2010 r., nr 26/2011 z dnia 10.02.2011 r. , nr 58/2011 z dnia 28.04.2011 

r., nr 82/2011 z dnia 16.06.2011 r.  

 

4) Uchwała nr 83/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia 

tekstu jednolitego Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

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

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich  

 

 

Adam Cebula 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 150/2011 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 

 

 

 

 

 

S TAT U T  

 
SZPITALA MIEJSKIEGO 

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pod nazwą „Szpital Miejski  

w Siemianowicach Śląskich" zwany dalej „Szpitalem Miejskim" lub „Szpitalem” działa  

na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

2) niniejszego Statutu nadanego przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich w dniu  

15 grudnia 2011 r. 

2. Szpital Miejski posiada osobowość prawną. 

3. Szpital Miejski jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem 0000048284.  

§ 2 

1. Szpital Miejski jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.  

2. Szpital Miejski działa pod firmą „Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich”. Dopuszcza się 

używania nazwy skróconej „Szpital Miejski”. 

§ 3 

Podmiotem tworzącym Szpital Miejski jest Rada Miasta Siemianowic Śląskich. 
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Rozdział II  

Cele i zadania Szpitala 

§ 4 

1. Celem działania Szpitala Miejskiego jest prowadzenie działalności leczniczej poprzez udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

a) stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych,  

b) stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,  

c) ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 

a także promocję zdrowia.  

2. Szpital na podstawie umów z uprawnionymi podmiotami może realizować zadania dydaktyczne i 

badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia. 

3. Szpital może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż lecznicza   

w zakresie: 

a) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;  

b) PKD 7.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne; 

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 

c) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

d) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

e) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

f) PKD 58.11.Z Wydawanie książek; 

g) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza. 

§ 5 

Do zadań Szpitala należy w szczególności: 

1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia; 

2. podejmowanie działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności: 

a) wykonywanie badań  i udzielanie porad lekarskich, 

b) leczenie, 

c) rehabilitacja lecznicza, 

d) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem, 

e) badania diagnostyczne z zapewnieniem analityki medycznej,  

f) pielęgnacja chorych, 

g) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, 

h) działania własne i w ramach zawartych umów w zakresie profilaktyki, 

i) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

j) wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla innych podmiotów leczniczych w  ramach 

zawartych umów; 

3. prowadzenie szkoleń, staży specjalizacyjnych i podyplomowych w zawodach medycznych, a 

także prac badawczych w ramach zawartych umów z podmiotami trzecimi; 

4. promocja zdrowia. 
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Rozdział III  

Siedziba i obszar działania 

§ 6 

1. Siedziba Szpitala Miejskiego mieści się w Siemianowicach Śląskich, ul. 1-go Maja 9. 

2. Szpital Miejski prowadzi działalność leczniczą w następujących lokalizacjach: 

a) ul. 1-go Maja 9, 

b) ul. Jana Pawła II 1. 

§ 7 

1. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala Miejskiego, w których prowadzona jest 

działalność, stanowi załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Schemat organizacyjny Szpitala Miejskiego stanowi załącznik nr 2 do Statutu.  

§ 8 

1. Obszarem działania Szpitala jest Miasto Siemianowice Śląskie. 

2. Szpital Miejski udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

wszystkim pacjentom uprawnionym do tych świadczeń i w zakresie wynikającym z 

obowiązujących przepisów, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. 

 

Rozdział IV 

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

§ 9 

1. Szpital Miejski udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych w zakresie:  

a) chorób wewnętrznych 

b) chirurgii ogólnej 

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej 

d) ginekologii i położnictwa 

e) neonatologii 

f) anestezjologii i intensywnej terapii 

g) rehabilitacji narządu ruchu  

2. Szpital Miejski udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

a) endokrynologii 

b) urologii 

c) onkologii 

d) zdrowia psychicznego dla dzieci 

e) leczenia bólu 

f) chirurgii ogólnej 

g) wad postawy 

h) chirurgii urazowo -ortopedycznej 

i) ginekologii 

j) profilaktyki chorób piersi 

k) otolaryngologii 
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l) rehabilitacji 

3.  Szpital Miejski udziela stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż 

szpitalne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, polegających na działaniu 

usprawniającym, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, w tym 

kompleksowej rehabilitacji, w tym osób niepełnosprawnych i rehabilitacji dzieci  

i młodzieży. 

 

Rozdział V 

Organy Zakładu  

§ 10  

Na czele Szpitala Miejskiego stoi Dyrektor, który pełni funkcję kierownika podmiotu leczniczego, 

kieruje jego działalnością i jest za nią odpowiedzialny. 

  

§ 11 

Dyrektor reprezentuje Szpital Miejski na zewnątrz. 

§ 12  

1. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie. 

2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji zadań Szpitala Miejskiego ustalając 

każdorazowo zakres i czas udzielonego pełnomocnictwa. 

§ 13 

Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Szpitala Miejskiego i pełni wobec nich funkcję 

pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

§ 14  

Dyrektor kieruje Szpitalem Miejskim przy pomocy: 

1. zastępców Dyrektora, 

2. głównego księgowego, 

3. kierowników jednostek i komórek organizacyjnych. 

§ 15 

Działalnością poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala Miejskiego kierują: 

1. oddziałami szpitalnymi - właściwi ordynatorzy lub lekarze kierujący oddziałem 

2. przychodnią - kierownik przychodni, 

3. działami - kierownicy działów, 

4. innymi komórkami organizacyjnymi - kierownicy tych komórek. 

§ 16 

W Szpitalu Miejskim działa Rada Społeczna. 
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§ 17 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

1. przedstawianie Radzie Miasta Siemianowic Śląskich 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 Szpitala Miejskiego wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego, planu inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, 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 Dyrektora w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 

§ 18 

1. Rada Społeczna Szpitala składa się z nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób. 

2. Skład Rady tworzą: 

a) przewodniczący - Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich lub osoba przez niego  

wyznaczona, 

b) przedstawiciel Wojewody Śląskiego, 

c) członkowie Rady Społecznej wyłonieni przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich  

w ilości nie mniej niż 8 i nie więcej niż 13 osób. 

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Szpitala. 

§ 19 

1. Radę Społeczną Szpitala powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta 

Siemianowic Śląskich. 

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

regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Siemianowic 

Śląskich. 

§ 20 

1. Kadencja Rady Społecznej Szpitala trwa 4 lata. 

2. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji: 

a) w przypadku rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji; 

b) w przypadku przedłużającej się niezdolności do wykonywania obowiązków  

w Radzie Społecznej z uwagi na stan zdrowia; 

c) na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej, z powodu negatywnej oceny pracy 

członka w Radzie Społecznej lub częstych nieobecności na posiedzeniach Rady Społecznej; 

d) przedstawiciel Wojewody może być odwołany na wniosek Wojewody właściwego do 

powołania tego przedstawiciela; 

e) w przypadku zatrudnienia członka Rady Społecznej w podmiocie leczniczym. 
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§ 21 

W posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala: 

1. uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w 

Szpitalu; 

2. mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów 

medycznych. 

§ 22 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do Rady Miasta 

Siemianowic Śląskich. 

 

Rozdział VI  

Struktura organizacyjna Szpitala   

§ 23 

W skład Szpitala Miejskiego wchodzą: 

1. pion lecznictwa 

2. pion administracyjno – organizacyjny  

3. pion ekonomiczny 

4. pion kadr 

5. pion techniczny 

6. samodzielne referaty i stanowiska 

§ 24 

Dyrektorowi Szpitala Miejskiego bezpośrednio podlegają: 

1. zastępcy Dyrektora 

2. główny księgowy 

3. kierownik działu kadr 

4. kierownik ds. technicznych 

5. specjalista ds. bhp i przeciwpożarowych 

6. specjalista ds. obrony cywilnej 

7. stanowisko ds. kontroli wewnętrznej 

8. specjalista ds. epidemiologii 

9. zespół radców prawnych 

10. kancelaria 

11. kapelan. 

§ 25 

Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa podlegają: 

1.  oddziały szpitalne i jednostki zabiegowo – lecznicze: 

a) oddział chorób wewnętrznych I 

b) oddział chorób wewnętrznych II 

c) oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej 

d) oddział chirurgiczny ogólny 

e) oddział ginekologiczno - położniczy 

f) oddział neonatologiczny 
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g) oddział anestezjologii i intensywnej terapii 

h) oddział rehabilitacji narządu ruchu  

i) zakład rehabilitacji leczniczej 

j) dział fizjoterapii 

k) dział masażu leczniczego 

l) centralna izba przyjęć 

m) izba przyjęć ginekologiczno - położnicza 

n) blok operacyjny 

o) blok porodowy 

p) centralna sterylizatornia 

q) szkoła rodzenia 

r) pracownia serologiczna 

2. Kierownik Przychodni Specjalistycznej, który nadzoruje pracę Przychodni Specjalistycznej 

     i wchodzących w jej skład: 

a) poradni chirurgii ogólnej 

b) poradni profilaktyki chorób piersi 

c) poradni chirurgii urazowo - ortopedycznej 

d) poradni ginekologicznej 

e) poradni otolaryngologicznej 

f) poradni urologicznej 

g) poradni zdrowia psychicznego dla dzieci 

h) poradni wad postawy 

i) poradni onkologicznej 

j) poradni leczenia bólu 

k) poradni rehabilitacyjnej 

l) poradni endokrynologicznej 

m) gabinetu diagnostyczno-zabiegowego 

3. Apteka 

4. Zakład Diagnostyki Medycznej, w skład którego wchodzą: 

a) pracownia RTG 

b) pracownia RTG przy ul. Jana Pawła II 1 

c) pracownia USG 

d) prosektorium 

5. Przełożona Pielęgniarek, której podlegają: 

a) pielęgniarki oddziałowe 

b) dietetyczki. 

§ 26 

Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych podlegają: 

1. dział organizacyjny 

2. dział zamówień publicznych i zaopatrzenia 

3. dział informatyczny 

4. dział statystyki medycznej i analiz 

5. dział zarządzania jakością. 

 

§ 27 

Głównemu księgowemu podlegają: 

1. dział ekonomiczny 

2. dział finansowo – księgowy 
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3. dział płac  

4. kasa. 

§ 28 

Kierownikowi działu kadr podlegają: 

1. dział kadr. 

§ 29 

Kierownikowi ds. technicznych podlegają: 

1. warsztaty 

2. magazyny 

3. kotłownia 

4. archiwum 

5. sekcja transportu 

6. sekcja aparatury medycznej 

7. sekcja gospodarcza. 

 

Rozdział VII 

Zasady gospodarki finansowej 

§ 30  

1. Szpital Miejski prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego 

     zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Szpital Miejski samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

     nieruchomościami, stanowiącymi własność Miasta Siemianowice Śląskie oraz majątkiem 

      własnym. 

3. Zbycie aktywów trwałych Szpitala Miejskiego, oddanie go w dzierżawę, najem, 

   użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez 

      uchwałę Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 

4. Wniesienie majątku Szpitala Miejskiego lub przysługującego mu do niego prawa w formie 

 aportu do spółek, jego przekazanie fundacji lub stowarzyszeniu, które wykonują inną 

 działalność niż działalność lecznicza, wymaga zgody Rady Miasta Siemianowic Śląskich. 

 

§ 31  

Gospodarka finansowa Szpitala opiera się na zasadach ustalonych w: 

1. ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), 

2. ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, 

poz. 1223 z późn. zm.), 

3. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 

zm.). 

§ 32  

1. Szpital Miejski może uzyskiwać środki finansowe: 

a) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
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b) z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 4 pkt. 3 niniejszego Statutu; 

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

d) na cele i na zasadach określonych w przepisach przytoczonych w § 31; 

e) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

2. Szpital Miejski może przyjmować darowizny rzeczowe, z tym że przyjęcie darowizny nowej 

aparatury i sprzętu medycznego wymaga uprzedniej pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala i 

zatwierdzenia przez Radę Miasta Siemianowic Śląskich.  

  

§ 33  

1. Szpital Miejski może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na: 

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji 

tych zadań; 

b) remonty; 

c) inne niż określone w ppkt.a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego; 

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż 

wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 

zasadach określonych w odrębnych przepisach; 

e) realizację programów wieloletnich; 

f) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne. 

§ 34 
 

1. Wartość majątku Szpitala Miejskiego określają: 
 

   a) fundusz założycielski, 

   b) fundusz zakładu, 
 

2. Fundusz założycielski Szpitala Miejskiego stanowi wartość wydzielonej Szpitalowi 

     Miejskiemu części mienia Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 35 

Podstawę gospodarki finansowej Szpitala stanowi roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora 

Szpitala Miejskiego. 

 

§ 36 

1.  Rokiem obrachunkowym Szpitala dla celów sprawozdawczości finansowej oraz do celów 

       podatkowych jest rok kalendarzowy. 

2. Sprawozdanie finansowe Szpitala Miejskiego podlega badaniu i ogłaszaniu stosownie  

        do obowiązujących przepisów. Wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 

        dokonuje Rada Miasta Siemianowic Śląskich. 
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3. Sprawozdanie Finansowe Szpitala Miejskiego zatwierdza Rada Miasta Siemianowic 

       Śląskich. 

4. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala, w imieniu Rady Miasta 

      Siemianowic Śląskich, jest Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich.   

§ 37 

1. Szpital decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

2. Ujemny wynik finansowy Szpital pokrywa we własnym zakresie. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe  

§ 38 

1. Statut Szpitala nadaje Rada Miasta Siemianowic Śląskich w drodze uchwały. 

2. Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie określonym w pkt. 1. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa. 
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Załącznik nr 1 

do Statutu Szpitala Miejskiego 

w Siemianowicach Śląskich 

 

W Y K A Z   

J E D N O S T E K  I  K O M Ó R E K  O R G A N I Z A C Y J N Y C H  

SZPITALA MIEJSKIEGO 

w SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

 

I. SZPITAL MIEJSKI ul. 1-go Maja 9 

Nazwa komórki 

organizacyjnej 
Łączna ilość łóżek 

w tym łóżka 

intensywnej opieki 

medycznej 

w tym łóżka 

intensywnego nadzoru 

kardiologicznego 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych I 
32 2 2 

Oddział Chorób 

Wewnętrznych II 
32 2 - 

Oddział Chirurgii Urazowo – 

Ortopedycznej 
32 2 - 

Oddział Chirurgiczny 

Ogólny 
32 4 - 

Oddział Ginekologiczno – 

Położniczy 
32 2 - 

Izba Przyjęć Ginekologiczno 

- Położnicza 
0 - - 

Szkoła Rodzenia 0 - -- 

Blok Porodowy 0 - - 

Oddział Neonatologiczny 

16 - łóżka 

noworodkowe 

4 – inkubatory 

- - 

Oddział Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii 
6 6 - 

Oddział Rehabilitacji 

Narządu Ruchu 
29 - - 

Centralna Izba Przyjęć 0 - - 

Blok Operacyjny 0 - - 
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Centralna Sterylizatornia 0 - - 

 

II. ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ  ul. 1-go Maja 9 

1. Dział Fizjoterapii 

2. Dział Masażu Leczniczego 

III. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ 

1. Pracownia RTG przy Szpitalu Miejskim,           ul. 1-go Maja 9 

2. Pracownia RTG             ul. Jana Pawła II 1 

3. Pracownia USG             ul. 1-go Maja 9 

4. Prosektorium                                               ul. Jana Pawła II 1 

IV. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA ul. 1-go Maja 9 

1. Poradnia Chirurgii Ogólnej 

2. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi 

3. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

4. Poradnia Ginekologiczna 

5. Poradnia Otolaryngologiczna 

6. Poradnia Urologiczna 

7. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 

8. Poradnia Wad Postawy 

9. Poradnia Onkologiczna 

10. Poradnia Leczenia Bólu 

11. Poradnia Rehabilitacyjna 

12. Poradnia Endokrynologiczna 

13. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy 

 

V. INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE 

1. Pracownia Serologiczna  ul. Jana Pawła II 1 

2. Apteka  ul. 1-go Maja 9 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 150/2011 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 15 grudnia 2011 r. 
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