
UCHWAŁA NR XXI/155 /2012 
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE 

z dnia 25 września 2012 r. 

w sprawie: nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
roku o działalności leczniczej /Dz. U. Nr 112, poz. 654ze zm . /Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co 
następuje: 

Nadaje Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

Traci moc uchwała Nr XIII/61/99 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 29 września 1999 roku w sprawie : 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, 
uchwała Nr XII/85/2003 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 28 października 2003 roku w sprawie: 
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Ożarowie, 
uchwała Nr XIX/122/2008 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie, 
uchwała Nr LI/345/2010 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia 
zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ożarowie. 

§1-

§ 2 . 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3 . 

§ 4 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2012 roku. 

z 

P R Z E W O D N ICZĄCA 
OSKIEJ 
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U Z A S A D N I E N I E 

Konieczność nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi opieki 

zdrowotnej w Ożarowie wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 

leczniczej. Zgodnie z art. 42 ust. 4 statut SPZOZ nadaje podmiot tworzący. 

P R Z E W O Ź | 
R A D Y / M I I 

\ZĄC£ 
SKIEJ 

Krystyna wieczorek 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/155 /2012 

Rady Miejskiej w Ożarowie 

z dnia 25 września 2012 r. 

STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1-

Samodzielny Publiczny Zakład Opeki Zdrowotnej w Ożarowie, zwany dalej SPZOZ działa na podstawie 
i zgodnie z : 

1) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej /Dz. U.z 2011 roku Nr 112, poz.654 zwana 
dalej ustawą o działalności leczniczej, 

2) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm./ 

3) ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku. Nr 152, poz. 
1223 ze zm./ 

4) innymi obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi podmiotów leczniczych, 

5) niniejszym Statutem nadanym przez podmiot tworzący. 

§ 2 . 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
w myśl zapisów ustawy o działalności leczniczej i prowadzi działalność leczniczą polegającą na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

2. Siedziba SPZOZ mieści się w Ożarowie 27-530 przy ul. Spacerowej 10. 

3. SPZOZ działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

§ 3 . 

Podmiotem tworzącym dla SPZOZ jest Gmina Ożarów w imieniu, której czynności nadzoru na rzecz Rady 
Miejskiej, wykonuje Burmistrz Ożarowa. 

§ 4 . 

Obszar działania dla SPZOZ obejmuje teren Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozdział 2. 
CELE,ZADANIA, RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZEŃ 

Celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promowanie zdrowia, 
zapobieganie chorobom. 

§ 5 . 

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy: 

1) zapewnienie ludności w rejonie działania świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
i specjalistycznej, 

2) działanie na rzecz promocji zdrowia i zapobieganie chorobom, 
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3) doskonalenie zawodowe pracowników medycznych. 

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w szczególności związanych z : 

1) badaniami i poradą lekarską, 

2) leczeniem, 

3) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, oraz nad noworodkiem, 

4) opieką nad zdrowym dzieckiem, 

5) badaniem diagnostycznym z analityką medyczną, 

6) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

7) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia 
ochronne, 

8) profilaktyką i leczeniem stomatologicznym, 

9) rehabilitacją leczniczą prowadzoną w warunkach ambulatoryjnych. 

§ 6 . 

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

§ 7 . 

1. W wykonaniu zadań Zakład wspłdziała z : 

1) z innymi podmiotami leczniczymi, 

2) jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami 
zainteresowanymi rozwiązaniem problemów ochrony zdrowia. 

Rozdział 3. 
ORGANIZACJA ZAKŁADU 

§ 8 . 

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 
1 do niniejszego Statutu. 

2. Organizację wewnętrzną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu oraz sprawy 
dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin Organizacyjny 
ustalony przez Dyrektora. 

§ 9 . 

1. Zasady wynagradzania pracowników Zakładu ustala w regulaminie wynagradzania Dyrektor Zakładu. 

2. Wynagrodzenie Dyrektora Zakładu ustala Burmistrz Ożarowa. 

Rozdział 4. 
ORGANY ZAKŁADU 

§ 10-

1. Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor Zakładu 

2) Rada Społeczna 
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§11 . 

1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu, który samodzielnie podejmuje decyzje 
dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. 

2. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników. 

3. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo wykonuje upoważniona przez Dyrektora osoba. 

§12 . 

1. Burmistrz Ożarowa nawiązuje z Dyrektorem Zakładu stosunek pracy na podstawie powołania. 

2. Odwołanie Dyrektora Zakładu następuje po uzyskaniu opinii Rady Społecznej SPZOZ. 

Rozdział 5. 
RADA SPOŁECZNA 

§ 13. 

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym 
Dyrektora Zakładu. 

§14 . 

1. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawienie Radzie Miejskiej i Burmistrzowi 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 zakładu, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności, 

c) przyznawania Dyrektorowi nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem, 

e) regulaminu organizacyjnego. 

2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, wtym planu inwestycyjnego, 

c) kredytów bankowych i dotacji, 

d) podziału zysków. 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 
Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej, 

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu. 

§15. 

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób powołanych przez Radę Miejską. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

a) przewodniczący - Burmistrz Ożarowa 

b) przedstawiciel wojewody 

c) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w liczbie - 3 osób 
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3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lat. Wciągu kadencji można dokonać zmiany składu Rady, 
w przypadku nie wykonywania przez poszczególnych członków statutowych obowiązków. 

4. Członkowstwo w Radzie wygasa w skutek: 

a) śmierci, 

b) zrzeczenia się członkowstwa. 

§16. 

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz mają prawo uczestniczyć z głosem 
doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

§17 . 

Rada Społeczna uchwala swój regulamin, w którym określi tryb jej pracy i podejmowanie uchwał. 

§18. 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje prawo odwołania do Rady Miejskiej. 

Rozdział 6. 
GOSPODARKA FINANSOWA 

§19 . 

Zakład utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawarty ch na wykonywanie 
usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych. 

§2« . 

1. Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalonego przez 
Dyrektora, zaopiniowanego przez Radę Społeczną. 

2. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 
i majątkiem komunalnym oraz majątkiem własnym otrzymywanym i zakupionym. 

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Zakładu, albo wniesienie tego majątku do 
spółek lub fundacji jest nieważne bez zgody Rady Miejskiej. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest Plan Finansowy-ustalany przez Dyrektora Zakładu. 

§21 . 

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z wydzielonej 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 zasadach określonych w przepisach art. 114- 117 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej. 

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

§22 . 

1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w powszechnie 
obowiązujących przepisach. 

2. Działalność gospodarcza nie może ograniczać zadań określonych w Rozdziale 2. 

3. Całkowity dochód z tej działalności przeznaczony jest na finansowanie działalności Zakładu. 
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Rozdział 7. 
MIENIE ZAKŁADU 

§23. 

Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz 
majątkiem własnym (otrzymywanym i zakupionym). 

§24. 

1. Wartość majątku Zakładu określają: 

1) fundusz założycielski stanowiący wartość nieruchomości i środków trwały ch przekazanych 
w nieodpłatne użytkowanie Zakładu. 

2) fundusz Zakładu stanowiący wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego. 

§25 . 

Zakład samodzielnie decyduje o podziale zysku po zaciągnięciu opinii Rady Społecznej. 

§26 . 

1. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie. 

2. Podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy Zakładu w terminie 3- miesięcy od upływu 
terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. 

§27. 

Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości /tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm./. 

Rozdział 8. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§28 . 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 
ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie. 

2. Statut nadaje Rada Miejska. 

P R Z E WOD-MJ1CZĄC.A 
R A D Y Dmij i S K I E J 

Krystyńa Wieczorek 
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŻAROWIE 

Id: 7F1D1804-45DB-4CBB-9096-942D5A35E2D9. Podpisany Strona 7 


