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Uchwała Nr XVI/113/2012 

Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 10 maja 2012r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
w Siennicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 200 lr . Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 201 lr. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 
Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

§ 1 

Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Siennicy 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy w Siennicy z dnia 14 kwietnia 201 lr . 
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Siennicy. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XVI/113/2012 
Rady Gminy w Siennicy 
z dnia 10maja2012r. 

STATUT 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Siennicy 

Siennica, 23.04.2012 r. 
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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy zwany dalej 
„Zakładem" jako podmiot leczniczy prowadzony jest w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Zakład może używać nazwy skróconej: SPZOZ w Siennicy. 

3. Zakład działa na podstawie: 

— Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 112poz. 654), 

— innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu. 

4. Zakład posługuje się znakiem graficznym, którego wzór określa Załącznik nr 1 do 
niniejszego statutu. 

§2 

1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Siennica. 

2. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. 

3. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu. 

4. Zakład jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Rozdział II 

Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

§4 
Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja 
zdrowia. 

§5 

1. Zadaniem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania 
medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących 
zasady ich wykonywania. 

2. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych w 
zakresie: 

1) podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
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3) opieki zdrowotnej udzielanej w środowisku nauczania i wychowania, 

4) stomatologii, 

5) protetyki stomatologicznej, 

6) promocji zdrowia, 

7) diagnostyki. 

3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu 
medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub 
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie 
cywilnoprawnej. 

5. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Kierownik Zakładu. 

6. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: 

1) najmu lub wydzierżawiania mienia Zakładu oraz w powierzonym 
zakresie mienia Gminy Siennica, 

2) prowadzenia aptek ogólnodostępnych i placówek obrotu poza 
aptecznego, 

3) prowadzenia punktów zaopatrzenia w środki optyczne, ortopedyczne, 
farmaceutyczne, wspomagania słuchu, a także materiały pomocnicze. 

§4 

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład obejmuje 
w szczególności: 

1. badania i porady lekarskie; 

2. leczenie; 

3. prowadzenie dokumentacj i medycznej; 

4. orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej niezdolności do pracy; 

5. opiekę nad kobietą ciężarną i płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem; 

6. opiekę nad zdrowym dzieckiem; 

7. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 

8. opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego; 

9. działania diagnostyczne; 

10. udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych; 

11. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej; 
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12. prowadzenie medycznej działalności usługowej, w tym dla innych podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą; 

Rozdział I I I 

Siedziba Zakładu 

§5 

1. Siedzibą Zakładu jest Siennica. 

2. Adres Zakładu: ul. Akacjowa 2A, 05-332 Siennica - siedziba główna 

3. Zakład może tworzyć filie Zakładu. 

Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 

§6 

1. W skład Zakładu wchodzą: 

1) komórki organizacyjne działalności podstawowej, 

2) komórki organizacyjne działalności pomocniczej (administracyjnej, 
księgowości i inne). 

2. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

a) Gabinet Lekarza POZ, 

b) Gabinet Ginekologiczno-Położniczy, 

c) Gabinet Medycyny Szkolnej, 

d) Gabinet Stomatologiczny, 

e) Gabinet Protetyki Stomatologicznej, 

f) Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej, 

g) Gabinet Pielęgniarki Środo wiskowo-Rodzinnej, 

h) Gabinet Zabiegowy, 

i) Punkt Szczepień, 

j ) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej. 
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3. Szczegółową strukturę organizacyjną komórek, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz 
komórek, o których mowa w ust.l pkt 2, a także ich zakres zadań określa Kierownik w 
Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Radę Społeczną. 

4. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne 
i stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 

5. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie 
określa Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez Radę 
Społeczną. 

5. Kierownik może tworzyć, przekształcać i likwidować komórki organizacyjne Zakładu. 

Rozdział V 

Nadzór nad Zakładem 

§7 

Nadzór nad działalnością Zakładu w zakresie uregulowanym ustawą sprawuje Wójt Gminy 
Siennica. 

Rozdział VI 

Organy Zakładu 

§8 

1. Kierownik jest organem zarządzającym i kierującym pracą Zakładu oraz 
odpowiedzialnym za jego działalność. 

2. Wójt Gminy Siennica nawiązuje z Kierownikem stosunek pracy na podstawie 
powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

3. Kierownik reprezentuje Zakład na zewnątrz. 

4. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik. 

§9 

1. Rada Społeczna jest organem doradczym Kierownika oraz inicjującym 
i opiniodawczym podmiotu tworzącego. 

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

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 
określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot 
tworzący. 
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4. Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej. 

5. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata. 

6. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji 
Zakładu. 

7. Członka Rady Społecznej można odwołać przed upływem kadencji w przypadku 
nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej. 

8. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do podmiotu 
tworzącego. 

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik, mogą w nich uczestniczyć 
także przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów 
medycznych i inne zaproszone osoby. 

Rozdział VII 

Mienie Zakładu 

§10 

1. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Urzędu Gminy w Siennicy oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym i zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie trwałego majątku lub wniesienie go do spółek 
lub fundacji następuje na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej i 
ustawie o samorządzie gminnym. 

Rozdział V I I I 

Gospodarka finansowa 

§11 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

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

3. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości. 

4. Zasady otrzymywania środków publicznych przez Zakład reguluje ustawa z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
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§12 

1. Podstawą gospodarki Zakładu jest roczny plan finansowy ustalany przez Kierownika. 

2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych 

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych, 

3) z wyodrębnionej organizacyjnie działalności, innej niż działalność 
lecznicza, 

4) z prowadzenia szkoleń na rzecz innych podmiotów na podstawie 
odrębnych przepisów, 

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

6) z dotacji budżetowych, 

7) najmu i dzierżawy lokali użytkowych, 

8) najmu i dzierżawy urządzeń i sprzętu, 

9) z innych źródeł. 

3. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku. 

4. Zakład ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej związanej z realizowanymi 
świadczeniami zdrowotnymi lub prowadzeniem innej działalności statutowej. 

§13 

Zakład uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność 
lecznicza, w szczególności w zakresie obrotu: 

1) środkami optycznymi, ortopedycznymi, wspomagania słuchu, a także 
materiałami pomocniczymi, 

2) lekami i artykułami medycznymi, 
3) artykułami zielarskimi i higieniczno-kosmetycznymi. 

§14 

Zakład uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy, użytkowania i 
użyczenia pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości i majątek podmiotu tworzącego w celu przeprowadzania badań, 
akcji profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego. 
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Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§15 

Zakład może być członkiem stowarzyszeń w kraju i zagranicą. 

§16 

Zakład prowadzi dokumentację medyczną materiałową i używa pieczęci zgodnie z 
odrębnymi przepisami prawa. 

§17 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Kodeksu Pracy i innych 
obowiązujących przepisów. 

Załącznik nr 1 - Wzór znaku graficznego, którym posługuje się SPZOZ w Siennicy. 
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Załącznik nr 1 do Statutu 

Wzór znaku graficznego, którym posługuje się SPZOZ w Siennicy 

\ ! W SIENNICY 
\ 9 
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