
UCHWAŁA NR 144/XXVI/12
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112 poz.654) , Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr II/8/98 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 07 listopada 1998r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu. 

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
i Gminy Wleń 

Katarzyna Kotołowska
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Załącznik do Uchwały Nr 144/XXVI/12

Rady Miasta I Gminy Wleń

z dnia 28 grudnia 2012 r.

S T A T U T 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą. 

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu zwany dalej Podmiotem Leczniczym działa 
w oparciu o: 

1) ustawę z 15 kwietnia 2011roku o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz 654 z późn. zmianami / zwaną dalej 
Ustawą, 

2) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej , 

3) uchwałę Nr II /7/98 Rady Miasta i Gminy z dnia 07 listopada 1998 roku w sprawie przekształcenia Gminnej 
Służby Zdrowia we Wleniu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu. 

4) niniejszy statut, 

3. Nazwa Podmiotu Leczniczego brzmi: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu. 

4. Dopuszcza się możliwość używania nazwy skróconej o brzmieniu: SP ZOZ we Wleniu. 

5. Siedzibą Podmiotu Leczniczego jest miasto Wleń ul. Ogrodowa 8. 

6. Podmiotem tworzącym SPZOZ we Wleniu jest Gmina Wleń. 

7. Podmiot Leczniczy posiada osobowość prawną. 

8. Podmiot Leczniczy gospodaruje przydzielonym mu majątkiem zgodnie z ustawą. 

Rozdział 2.
CELE, ZADANIA, ZAKRES ŚWIADCZEŃ I OBSZAR DZIAŁANIA 

§ 2. 1. Celem i zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
przywracaniu i poprawie zdrowia. 

2. Podmiot Leczniczy propaguje oświatę zdrowotną wśród mieszkańców gminy we współpracy z placówkami 
oświaty, kultury i organizacjami społecznymi. 

§ 3. 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących zakres podstawowej i specjalistycznej 
opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. 

2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje: 

- badania i porady lekarskie 

- leczenie 

- rehabilitację leczniczą 

- działania diagnostyczne 

- opiekę nad kobietą ciężarną i noworodkiem 

- szczepienia ochronne 

- opiekę nad zdrowym dzieckiem 

- orzekanie o stanie zdrowia 
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- prowadzenie dokumentacji medycznej, 

- udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych 

- profilaktykę i działalność oświatowo-zdrowotną 

3. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny, spełniające wymagania 
określone w odrębnych przepisach, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej 
wiedzy medycznej, z poszanowaniem praw pacjenta i z zasadami etyki zawodowej. 

§ 4. 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu 
ubezpieczenia społecznego, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w Ustawie lub 
przepisach szczegółowych. 

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne ustala Kierownik Podmiotu Leczniczego. 

§ 5. SP ZOZ we Wleniu prowadzi działalność leczniczą na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina 
Wleń. 

Rozdział 3.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 6. 1. W skład SPZOZ we Wleniu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przychodnia Rejonowa Wleń 

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pilchowicach 

2. Strukturę organizacyjną Przychodni Rejonowej we Wleniu tworzą 

- Poradnia ogólna 

- Poradnia dla dzieci chorych z wydzielonym czasem przyjęć dzieci zdrowych 

- Poradnia stomatologiczna 

- Poradnia dla kobiet 

- Punkt szczepień 

- Gabinet zabiegowy 

- Gabinet EKG i fizykoterapii 

- Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej 

- Rejestracja 

- Administracja i księgowość 

3. Strukturę organizacyjną Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pilchowicach tworzą: 

- Poradnia ogólna z wydzielonym czasem przyjęć dzieci zdrowych 

- Gabinet zabiegowy 

- Rejestracja 

Rozdział 4.
ORGANY PODMIOTU LECZNICZEGO 

§ 7. Organami Podmiotu Leczniczego są: 

- Rada Społeczna 

- Kierownik 

§ 8. Rada Społeczna, jest organem: 

- inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego 

- doradczym kierownika 
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§ 9. 1. Radę Społeczną powołuje,odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miasta i Gminy Wleń 
na zasadach i w trybie określonym Ustawą. 

2. Rada Społeczna składa się z pięciu osób, w tym Burmistrza Miasta i Gminy Wleń jako przewodniczącego 
Rady Społecznej. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje 
swoje obowiązku do czasu wyboru nowej Rady Społecznej. 

4. Zmiany w składzie osobowym Rady Społecznej odbywają się na wniosek organów delegujących swoich 
przedstawicieli, a także z inicjatywy Przewodniczącego Rady Społecznej oraz organu założycielskiego 
w przypadku: 

- rezygnacji 

- długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi okolicznościami, jeśli okres 
tej nieobecności obejmuje trzy kolejne posiedzenia Rady Społecznej 

5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik Zakładu 

6. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeby jednostki jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

7. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeby jednostki jednak nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

8. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miasta i Gminy Wleń. 

§ 10. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) Przedstawianie podmiotowi tworzącemu 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 kierownikowi nagród , 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem. 

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, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego. 

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) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 

§ 11. Podmiotem Leczniczym kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. 

§ 12. 1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SP ZOZ we Wleniu. 

2. Kierownik ustala Regulamin Organizacyjny SP ZOZ we Wleniu. 

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników . 

4. Kierownika SPZOZ we Wleniu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wleń. 
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Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 13. 1. Podmiot Leczniczy gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami z majątku Gminy Wleń oraz własnym. 

2. Podmiot Leczniczy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej. 

3. Podmiot Leczniczy pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 
i reguluje zobowiązania. 

4. Podstawą gospodarki Podmiotu Leczniczego jest plan finansowy ustalany przez Kierownika. 

5. Podmiot Leczniczy prowadzi rachunkowość w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). 

6. Podmiot Leczniczy decyduje o podziale zysku. 

§ 14. Podmiot Leczniczy może uzyskiwać środki finansowe: 

1. Z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie: 

1) Rady Miasta i Gminy Wleń lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, 

2) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne, 

3) instytucji ubezpieczeniowych, 

4) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 

5) innych zakładów opieki zdrowotnej. 

2. Od osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach 
ubezpieczenia. 

3. Na realizację zadań i programów zdrowotnych. 

4. Z darowizn, zapisów ,spadków i ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego. 

5. Najmu i dzierżawy lokali użytkowych. 

§ 15. Podmiot Leczniczy może otrzymywać dotacje budżetowe Rady Miasta i Gminy Wleń na : 

1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom urazom lub innych programów zdrowotnych oraz 
promocję zdrowia, 

2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, 

3. inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego, 

4. cele szczególne, przyznane na podstawie odrębnych przepisów. 

Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 16. W ramach nadzoru podmiot tworzący może żądać informacji, wyjaśnień oraz dokumentów od podmiotu 
leczniczego oraz dokonuje kontroli i oceny działalności tego podmiotu, która obejmuje w szczególności: 

1. realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, 

2. prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi, 

3. gospodarkę finansową , 

§ 17. SP ZOZ we Wleniu prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie 
z odrębnymi przepisami prawa. 

§ 18. Traci moc Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wleniu, uchwalony przez 
Radę Miasta i Gminy Wleń Uchwałą Nr II/8/98 z dnia 07 listopada 1998r. 
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