Tekst jednolity z dnia 2012,12,07

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNOŻYŁACH

Rozdział I
postanowienia ogólne.
§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach, zwany dalej
„Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§ 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Czarnożyły
§ 3.1. Zakład posiada siedzibę w miejscowości Czarnożyły pod adresem : 98-310
Czarnożyły, Czarnożyły 191.
2. Zakład posiada filię w miejscowości Ostrówek pod adresem: 98-311 Ostrówek,
Ostrówek 115.
Rozdział II.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.
§ 4. Celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony i poprawy stanu
zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i
rehabilitacyjnej, a także stałe podnoszenie jakości tych usług.
§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
1. Organizowanie i sprawowanie podstawowej, specjalistycznej i rehabilitacyjnej opieki
ambulatoryjnej w zakresie lecznictwa otwartego.
2. Udzielanie indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu osobom
potrzebującym takich świadczeń.
§ 6. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład w siedzibie obejmuje w
szczególności:
1. podstawową opiekę zdrowotną dla dorosłych,

2.
3.
4.
5.

podstawową opiekę zdrowotną dla dzieci,

7.
8.
9.

porady specjalistyczne z zakresu rehabilitacji medycznej,

pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne,
położnictwo środowiskowo-rodzinne,

medycynę szkolną i profilaktykę dla dzieci zdrowych
w tym szczepień
ochronnych,
6. zabiegi rehabilitacyjne dla pacjentów (fizjoterapia, fizykoterapia, kinezyterapia),
porady specjalistyczne dla kobiet w ramach poradni ginekologiczno-położniczej,
diagnostykę laboratoryjną, obrazową (USG) oraz inną (EKG)

§ 7. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład w filii obejmuje w
szczególności:
1.
podstawową opiekę zdrowotną

2.

pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne.
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Rozdział III.
Struktura organizacyjna Zakładu.
§ 8.

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Czarnożyłach prowadzi
przedsiębiorstwo pn. „Ośrodek Zdrowia w Czarnożyłach” w skład którego wchodzą:
1) Przychodnia w Czarnożyłach 191, 98-310 Czarnożyły z komórkami organizacyjnymi:
a)
Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b)
Poradnia pediatryczna,
c)
Punkt szczepień,
d)
Gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
e)
Pracownia fizjoterapii,
f)
Pracownia fizykoterapii,
g)
Pracownia kinezyterapii,
h)
Poradnia ginekologiczno-położnicza ,
i)
Poradnia rehabilitacyjna,
j)
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
k)
Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
l)
Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
m)
Pracownia USG
n)
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe(EKG)
o)
Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
2) Przychodnia znajdująca się w Ostrówku 115, 98-311 Ostrówek z komórką
organizacyjną:
a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
Rozdział IV.
Zarządzanie Zakładem.
§ 9. Organami Zakładu są:.
1. Kierownik.

2.

Rada Społeczna.

§ 10. 1.Kierownik kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i
ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Stosunek pracy z Kierownikiem Zakładu nawiązuje Wójt Gminy Czarnożyły na
podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera umowę cywilnoprawną.
§ 11. 1. Kierownik jest przełożonym pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy.
2. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Zakładu określający sprawy dotyczące
sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie z
dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej lub w statucie.
3. Kierownik wskazuje lekarza który zastępuje go podczas jego nieobecności.
§ 12. 1.Rada Społeczna działająca przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Czarnożyłach zwana dalej Radą Społeczną jest organem inicjującym i
opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.
2. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
działalności leczniczej.
3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa regulamin Rady Społecznej.
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§ 13. 1. Radę Społeczną przy Zakładzie w składzie 5 osób powołuje i odwołuje Rada
Gminy Czarnożyły.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a) jako przewodniczący. - Wójt Gminy Czarnożyły.
b) jako członkowie:
- trzech przedstawicieli Rady Gminy Czarnożyły,
- jeden przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej Rady
Społecznej..
4. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany z jej składu przed upływem kadencji
w przypadku:
a) rezygnacji z członkostwa.

b)
c)

wniosku podmiotu delegującego daną osobę.

nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady
Społecznej.
5. Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do organu
tworzącego.
Rozdział V.
Gospodarka Finansowa.
§ 14. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty
działalności i zobowiązania.
§ 15. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami oraz majątkiem własnym.
§ 16. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalony przez Kierownika
Zakładu.
§ 17. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
§ 18. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią
inaczej,
2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także
pochodzenia zagranicznego,
3) na cele i na zasadach określonych w przepisach art.. 114 – 117 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

5)

na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust.
2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
2. Wpływy finansowe z działalności gospodarczej oraz z tytułu dzierżawy, najmu w
całości przeznaczane są na sfinansowanie działalności statutowej Zakładu.
§ 19.1. Wójt Gminy Czarnożyły wybiera w trybie określonym odrębnymi przepisami
prawa biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie roczne sprawozdania finansowego.
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2. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Gminy Czarnożyły po
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zakładu.
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