
Uchwała Nr VI/35/2011 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej        

                   w Siennicy 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                   

30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89                    

z późn. zm.) Rada Gminy w Siennicy postanawia, co następuje: 

 

§ 1  

 

Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy, 

przyjęty Uchwałą Nr 2/2011 Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Siennicy z dnia 04 kwietnia 2011 roku, w sprawie uchwalenia Statutu SP ZOZ w 

Siennicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XI/85/99 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy oraz 

uchwały w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Siennicy, Nr XXII/190/2001 Rady Gminy w 

Siennicy z dnia 12 lipca 2001 r., Nr IX/70/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 11 grudnia 2003 r., 

Nr XVII/120/04 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 listopada 2004 r., Nr X/66/07 Rady Gminy w 

Siennicy z dnia 6 grudnia 2007 r.  

 

§ 4 

 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 



                                                                                  

                                                                                          Załącznik do uchwały Nr VI/35/2011 

                                                                                            Rady Gminy w Siennicy 

                                                                                             z dnia 14 kwietnia 2011 r. 

 

 

STATUT 

 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy 

 

§ 1 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siennicy został powołany na podstawie 

Uchwały Nr IX/72/99 Rady Gminy w Siennicy z dnia 26 sierpnia 1999 r. w sprawie: utworzenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy. 

 

§ 2 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwany w dalszej części niniejszego Statutu 

„Zakładem” działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r.        

Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

2) Statutu Zakładu, 

3) Innych aktów prawnych regulujących świadczenia usług zdrowotnych w Rzeczpospolitej 

Polskiej. 

 

§ 3 

 

Siedzibą Zakładu jest Gminny Ośrodek Zdrowia w Siennicy, ul. Akacjowa 2 a 

 

§ 4 

 

Obszar działania Zakładu obejmuje teren kraju. 

 

§ 5 

 

1. Zakład świadczy usługi nieodpłatnie na podstawie umowy (kontraktu) z dysponentem 

środków publicznych, odrębnie zawartych umów cywilno – prawnych oraz świadczy usługi 

odpłatnie dla ogółu ludności. 
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2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w Zakładzie obejmuje: internę, pediatrię, 

ginekologię, stomatologię, świadczenia pielęgniarskie i inne w miarę potrzeb i możliwości.  

 

3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2 w szczególności polegają na: 

1/ badaniu i udzielaniu porady lekarskiej, 

2/ leczeniu, 

3/ opiece nad kobietą ciężarną,  

4/ opiece nad zdrowym dzieckiem, 

5/ orzekaniu i opiniowaniu o stanie zdrowia oraz orzekaniu o czasowej niezdolności do    

    pracy, 

6/ pobieraniu materiału do badań analitycznych podstawowych i specjalistycznych. 

7/ promocji zdrowia i profilaktyce. 

 

4. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód 

medyczny oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne i zdrowotne, określone w odrębnych 

przepisach. 

 

5. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom 

uprawnionym do tych świadczeń nieodpłatnie za częściową odpłatnością lub całkowitą 

odpłatnością.    

 

6. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siennicy wchodzą 

wyodrębnione komórki organizacyjne: 

1) gabinet internistyczny, 

2) gabinet pediatryczny, 

3) poradnia ginekologiczno – położnicza, 

4) gabinet stomatologiczny, 

5) gabinet zabiegowy, 

6) pracownia diagnostyki laboratoryjnej, 

7) gabinet medycyny szkolnej tj. pielęgniarki w miejscu nauczania i wychowania, 

8) gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, 

9) punkt szczepień, 

10) gabinet położnej. 

 

§ 6 

 

Źródłem finansowania działalności Zakładu są: 

1) środki przyznane z Regionalnej Kasy Chorych z tytułu świadczeń zdrowotnych, zgodnie ze 

statutową umową zawartą pomiędzy Kasą Chorych, a Zakładem, 

2) subwencja, 

3) dotacje budżetowe, 

4) inne dochody uzyskiwane przez Zakład. 
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§ 7 

 

Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o 

finansach publicznych, w ustawie o rachunkowości oraz innych przepisach prawnych. 

 

§ 8 

 

1. Zakład gospodaruje samodzielnie majątkiem komunalnym, przekazanym mu w użytkowanie 

na warunkach określonych odrębną umową z Wójtem Gminy na czas nieokreślony oraz 

majątkiem własnym otrzymanym w drodze kupna lub darowizny. 

 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie trwałego majątku lub wniesienie go do spółki czy 

fundacji wymaga zgody Rady Gminy. 

 

3. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego na każdy rok 

kalendarzowy, opracowanego przez Kierownika Zakładu i zaopiniowanego przez Radę 

Społeczną. 

 

§ 9 

 

1. Kierownik Zakładu: 

1/ kieruje Zakładem, 

     2/ reprezentuje Zakład na zewnątrz, a w przypadku nieobecności osoba przez niego     

  wyznaczona, 

     3/ składa oświadczenie woli w imieniu Zakładu, 

     4/ odpowiada za zatrudnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach   

  zawodowych, 

     5/ jest przełożonym pracowników Zakładu, 

     6/ opracowuje Regulamin Organizacyjny Zakładu, 

     7/ sprawuje nadzór nad właściwym prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji  

     medycznej. 

 

2. Wójt Gminy nawiązuje stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu na podstawie umowy lub 

umowy cywilnoprawnej. 

 

                                                            § 10 

 

Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady 

Gminy oraz organem doradczym Kierownika Zakładu. 
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                                                          § 11 

 

1. Rada Społeczna składa się z 7 osób. 

 

2. W skład Rady Społecznej działającej przy Zakładzie wchodzą: 

       1/ Wójt Gminy, jako Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona, 

2/ przedstawiciel wojewody, 

3/ pozostali członkowie w liczbie 5 osób. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

 

                                                                     § 12 

 

1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu. 

2. Przewodniczący Rady Społecznej może zapraszać na jej posiedzenie inne osoby. 

3. Obsługę kancelaryjną Rady prowadzi pracownik Samodzielnego Publicznego ZOZ w 

Siennicy. 

 

                                                                    § 13 

 

1. Do zadań Rady Społecznej należy: 

 

1/   Przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach: 

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia 

zdrowotne, 

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i 

sprzętu medycznego, 

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, 

rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

d) przyznawania Kierownikowi Zakładu nagród, 

e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z 

Kierownikiem Zakładu. 

 

2/ Przedkładanie informacji o swojej działalności Radzie Gminy przynajmniej raz w    

     roku. 

 

3/  Przedstawienie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 

c) kredytów lub dotacji, 

d) podział zysku. 

 

4/ Uchwalenie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładania regulaminu do   

    zatwierdzenia Radzie Gminy.  
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5/ Zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu. 

 

6/ Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby  

    korzystających ze świadczeń w Zakładzie z wyłączeniem spraw podlegających  

    nadzorowi medycznemu. 

 

7/ Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w  

    którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania. 

 

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

określa Regulamin Rady Społecznej.  

 

3. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej przysługuje odwołanie do Rady Gminy.  

 

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o zakładach 

opieki zdrowotnej, akty wykonawcze do niej oraz inne przepisy prawa. 
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