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UCHWAŁA NR XXII/164/2012
RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Lesnicy - Groniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 1 i 4 w zw. z art. 204 ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co
następuje:
§ 1. Nadaje się Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wiejskiemu Ośrodkowi
Zdrowia w Leśnicy – Groniu statut w brzmieniu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska
§ 3. Tracą moc uchwały Rady Gminy Bukowina Tatrzańska:
1. Uchwała Nr XIII/103/99 z dnia 15 września 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Groniu – Leśnicy.
2. Uchwała Nr IV/64/2003 z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie: Zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Groniu – Leśnicy.
3. Uchwała Nr XXXVII/269/2010 z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie: Zatwierdzenia zmiany statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Groniu – Leśnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 3110

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXII/164/2012
Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
z dnia 26 czerwca 2012 r.
STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy – Groniu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wiejski Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu, zwany
dalej „SP ZOZ”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. SP ZOZ może używać nazwy skróconej: „SP ZOZ WOZ w Leśnicy-Groniu”.
§ 2.
1. Siedzibą SP ZOZ jest Leśnica.
2. Adres SP ZOZ: ul. Wspólna 9 A, 34-406 Leśnica.
§ 3. Funkcję podmiotu tworzącego SP ZOZ wykonuje Gmina Bukowina Tatrzańska.
§ 4. SP ZOZ działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) niniejszego statutu nadanego przez organ tworzący
3) innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 5.
1. SP ZOZ posiada osobowość prawną.
2. SP ZOZ został wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS:
0000004200 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza prowadzonego przez
Wojewodę Małopolskiego pod.nr 000000006426
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Leśnicy używa pieczęci o treści:
„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA
34-406 Leśnica- Groń
ul. Wspólna 9a
tel. (0-18) 26561-44”
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Rozdział II
Cele i zadania Zakładu.
§ 6. Głównym celem funkcjonowania SP ZOZ jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, leczniczych oraz innych działań medycznych,
wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Działalność
lecznicza wykonywana przez SP ZOZ może również polegać na promocji zdrowia.
§ 7.
1. SP ZOZ organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia, ustawy lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
2. Obszar działania obejmuje Rzeczpospolita Polska a w szczególności Gminę Bukowina Tatrzańska
§ 8.
1. Zadaniem SP ZOZ jest wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne.
2. Do zadań SP ZOZ należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny:
1) lekarz POZ
2) stomatologia
§ 9. SP ZOZ może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność inną niż działalność leczniczą
w zakresie:
1) Badanie kierowców na prawo jazdy;
2) Działalności szkoleniowo-edukacyjnej.
§ 10.
1. SP ZOZ stanowi jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu ustawy.
2. W skład SP ZOZ wchodzą:
1) jednostki i komórki organizacyjne działalności podstawowej;
2) Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania SP ZOZ.
§ 11
1. Kierownik SP ZOZ w drodze zarządzenia może tworzyć, łączyć albo likwidować komórki organizacyjne
działalności podstawowej SP ZOZ, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1,2 po uzyskaniu wcześniejszej
pozytywnej opinii Rady Społecznej przy Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska.
2. Szczegółową strukturę jednostek i komórek organizacyjnych działalności pomocniczej, o których mowa
w § 10 ust. 2 pkt 1,2 oraz ich zakres zadań ustala Kierownik, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
Rozdział III
Zarządzanie Zakładem
§ 12.
1. Organami SP ZOZ są:
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1) Kierownik, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu
ustawy, wybierany w drodze konkursu przez podmiot tworzący, zatrudniony na podstawie umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej.
2) Rada Społeczna.
2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie SP ZOZ.
3. Kierownik reprezentuje SP ZOZ na zewnątrz.
4. Kierownik jest przełożonym pracowników SP ZOZ oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach
z zakresu prawa pracy.
5. do zadań Kierownika należy w szczególności:
a/ organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ustalonymi w zawartych umowach,
b/ tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi Zakładu i podnoszenie jakości świadczonych usług
medycznych,
c/ współdziałanie z władzami Gminy Bukowina tatrzańska w zakresie realizacji ustawowych zadań Gminy
w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
d/ opracowywanie i realizacja planu finansowego w tym planu inwestycyjnego zakładu,
e/ należyta gospodarka mieniem zakładu,
f/ współpraca z podmiotem tworzącym i Rada Społeczną polegająca w szczególności na przedstawianiu tym
organom planów i sprawozdań z działalności zakładu,
g/ bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
h/ organizacji pracy podległego personelu,
i/ opracowywanie projektu statutu Zakładu i zmian w tym statucie.
Rozdział IV
Rada Społeczna
§ 13.
1. W SP ZOZ działa Rada Społeczna, która jest organem:
1) inicjującym i opiniodawczym
2) doradczym Kierownika.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a) jako Przewodniczący: Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska lub osoba przez niego wyznaczona,
b) jako członkowie:
- jeden przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w Bukowina Tatrzańska w liczbie 5 osób.
Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą nie może być osoba
zatrudniona w tym podmiocie.
3. Szczegółowy sposób zwołania posiedzeń Rady Społecznej, tryb jej pracy oraz sposób podejmowania uchwał
określa regulamin uchwalony przez Rade Społeczna i przyjęty przez podmiot tworzący.
4. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
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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,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawienie 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;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw
podlegających nadzorowi medycznemu;
4) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego
składu osobowego Rady Społecznej.
6. Członkowie Rady Społecznej mogą zostać w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołani przez
organ, który ich delegował. Przyczyną odwołania może być:
1) nienależyte wykonywanie obowiązków;
2) złożenie rezygnacji z funkcji członka Rady Społecznej;
3) wykonywanie działalności konkurencyjnej lub zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność
konkurencyjną wobec SP ZOZ;
4) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;
5) przyczyny określone w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiające zasiadanie w Radzie
Społecznej, w szczególności podjęcie zatrudnienia w SP ZOZ;
Rozdział V
Gospodarka Finansowa.
§ 14.
1. SP ZOZ prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej dla samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w szczególności w ustawie oraz przepisach o rachunkowości.
2. Zakład może zaciągać kredyty i pożyczki do wysokości, która nie przekracza jednorocznej kwoty środków
przekazywanych przez dysponenta środków publicznych,
3. jeżeli wysokość pożyczki lub kredytu jest wyższa od określonej w ust. 3 wymagana jest zgoda organu
tworzącego,
4. Zakład sporządza bilans na koniec roku obrachunkowego i ustala wynik finansowy.
5. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
6. w związku z prowadzoną działalnością statutową zakład podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności
cywilnej.
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§ 15.
1. SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. na zasadach określonych w obowiązujących przepisach
prawa lub umowie cywilnoprawnej.
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust.1 niniejszego
artykułu ustala Kierownik SP ZOZ.
§ 16. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia medycznego,
jeżeli osoba zgłaszająca się do Zakładu potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze
względu na zagrożenie życia i zdrowia.
§ 17. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje
zobowiązania.
§ 18. Zakład prowadzi gospodarkę finansowa na podstawie planu finansowego ustalonego przez kierownika
i zaopiniowanego przez Radę Społeczna,
§ 19. SP ZOZ może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, określonej w niniejszym statucie;
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy;
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy.
§ 20. SP ZOZ może otrzymywać dotacje budżetowe na:
a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych
do realizacji tych zadań,
b) remonty,
c) inne niż określone w pkt a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
d) realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
f) realizację programów wieloletnich,
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
§ 21.
1. Wartość majątku SP ZOZ określają:
a) fundusz założycielski,
b) fundusz zakładu.
2. Fundusz SP ZOZ zwiększa się o:
a) zysk netto,
b) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–7–

Poz. 3110

c) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego przez podmiot
tworzący, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.
3. Fundusz SP ZOZ zmniejsza się o:
a) stratę netto,
b) kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego
majątku.
§ 22. SP ZOZ decyduje samodzielnie o podziale zysku.
§ 23. Obsługę finansową i księgową wykonuje SP ZOZ we własnym zakresie poprzez utworzenie sekcji
finansowo - księgowej.
§ 24. Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ jest zatwierdzane przez Radę Gminy Bukowina Tatrzańska
na zasadach określonych w odrębnych przepisach
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 25. Nadzór nad funkcjonowaniem SP ZOZ sprawuje Zarząd Gminy.
§ 26. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy
o działalności leczniczej, przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy.
§ 27. Statut wchodzi w Zycie z dniem jego nadania przez podmiot tworzący.
§ 28. Z dniem wejścia w Zycie niniejszego statutu traci moc poprzednio obowiązujący Statut
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodek Zdrowia w Leśnicy-Groniu
z dnia 15 września 1999r Uchwała nr XIII/103/99 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska
2. Uchwała Nr IV/64/2003 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie:
Zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Groniu – Leśnicy.
3. Uchwała Nr XXXVII/269/2010 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie:
Zatwierdzenia zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego
Ośrodka Zdrowia w Groniu – Leśnicy.
Przewodniczący Rady Gminy
Władysław Piszczek

