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UCHWAŁA NR XXV/201/17
RADY GMINY PLEŚNA
z dnia 31 marca 2017 roku
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
w Pleśnej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/139/12 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania
Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Pleśnej oraz uchwała
Nr XXXII/234/13 Rady Gminy Pleśna z dnia 13 września 2013 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/201/17
Rady Gminy Pleśna
z dnia 31 marca 2017 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleśnej
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pleśnej, zwany dalej „SPGZOZ
w Pleśnej”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. SPGZOZ w Pleśnej posiada osobowość prawną.
§ 2. Podmiotem tworzącym SPGZOZ w Pleśnej jest Gmina Pleśna jako jednostka samorządu terytorialnego.
§ 3. SPGZOZ w Pleśnej działa na podstawie:
1) obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm),
2) niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Siedziba, obszar działania, cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń
§ 4. Siedzibą SPGZOZ w Pleśnej jest miejscowość Pleśna w województwie małopolskim.
§ 5. Podstawowym celem SPGZOZ w Pleśnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie
uwzględniającym aktualny stan wiedzy medycznej.
§ 6. 1. Podstawowym zadaniem SPGZOZ w Pleśnej jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu
leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.
2. SPGZOZ w Pleśnej może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą w postaci najmu albo dzierżawy
nieruchomości lub ich części oraz rzeczy ruchomych.
§ 7. 1. SPGZOZ w Pleśnej udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:
1) badaniem i poradą lekarską,
2) leczeniem w podstawowej, specjalistycznej oraz stomatologicznej opiece zdrowotnej,
3) rehabilitacją,
4) diagnostyką,
5) medycyną szkolną,
6) opieką pielęgniarki i położnej,
7) opieką pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej,
8) opieką położnej środowiskowej- rodzinnej.
2. Świadczenia zdrowotne sprawowane są poprzez:
1) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej,
2) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń w poradniach specjalistycznych,
3) udzielanie świadczeń stomatologicznych,
4) opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
5) pielęgnację chorych,
6) prowadzenie rehabilitacji leczniczej,
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7) działania diagnostyczne,
8) wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,
9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
10) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
11) promocję zdrowia,
12) opiekę pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej,
13) opiekę położnej środowiskowej- rodzinnej.
§ 8. SPGZOZ w Pleśnej realizuje swoje cele i zadania w oparciu o zakład leczniczy o nazwie: „SPGZOZ
w Pleśnej”.
§ 9. SPGZOZ w Pleśnej współpracuje z innymi jednostkami ochrony zdrowia oraz pozostałymi instytucjami
realizującymi zadania z tego zakresu.
Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna
§ 10. Organami SPGZOZ w Pleśnej są Kierownik i Rada Społeczna SPGZOZ w Pleśnej.
§ 11. 1. SPGZOZ w Pleśnej kieruje Kierownik, reprezentując go na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność
za całokształt jego działalności.
2. Kierownik jest przełożonym pracowników SPGZOZ w Pleśnej.
3. Kierownik kieruje SPGZOZ w Pleśnej przy pomocy Głównego Księgowego i Pielęgniarki Koordynującej.
§ 12. 1. W SPGZOZ w Pleśnej działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym
podmiotu tworzącego SPGZOZ w Pleśnej oraz organem doradczym Kierownika SPGZOZ w Pleśnej.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu SPGZOZ w Pleśnej 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,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie Kierownikowi SPGZOZ w Pleśnej 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) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa i niniejszym Statucie.
§ 13. Członków Rady Społecznej SPGZOZ w Pleśnej powołuje i odwołuje Rada Gminy Pleśna oraz zwołuje
jej pierwsze posiedzenie.
§ 14. W skład siedmioosobowej Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Wójt Gminy Pleśna lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
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a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,
b) osoby wybrane przez Radę Gminy Pleśna.
§ 15. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Mandat członka Rady Społecznej wygasa przed upływem kadencji:
1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Społecznej,
2) wskutek odwołania przez Radę Gminy Pleśna,
3) w razie śmierci.
3. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Społecznej, Rada Gminy Pleśna może
uzupełnić skład Rady Społecznej na okres do czasu upływu jej kadencji.
4. Sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy oraz podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.
5. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi SPGZOZ w Pleśnej przysługuje odwołanie do Rady Gminy
Pleśna.
§ 16. 1. Kierownik SPGZOZ w Pleśnej obowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej możliwość
zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności SPGZOZ w Pleśnej i przedkładać materiały na
posiedzenie Rady Społecznej z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
2. Kierownik SPGZOZ w Pleśnej obowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej warunki lokalowe oraz
niezbędne środki umożliwiające właściwe funkcjonowanie.
§ 17. W zakresie działalności medycznej strukturę organizacyjną zakładu leczniczego SPGZOZ
w Pleśne tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:
1) Ośrodek Zdrowia w Pleśnej, a w nim:
a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
c) Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej – rodzinnej,
d) Gabinet medycyny szkolnej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzuchowej),
e) Gabinet medycyny szkolnej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pleśnej),
f) Punkt szczepień,
g) Gabinet zabiegowy,
h) Poradnia rehabilitacyjna,
i) Dział (pracownia) fizjoterapii,
j) Poradnia ginekologiczno-położnicza,
k) Poradnia stomatologiczna,
l) Gabinet diagnostyczno- zabiegowy poradni ginekologiczno- położniczej;
2) Ośrodek Zdrowia w Janowicach, a w nim:
a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
c) Gabinet medycyny szkolnej,
d) Punkt szczepień,
e) Gabinet zabiegowy,
f) Poradnia stomatologiczna;
3) Ośrodek zdrowia w Lichwinie, a w nim:
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a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej,
c) Gabinet medycyny szkolnej,
d) Punkt szczepień,
e) Gabinet zabiegowy,
f) Poradnia stomatologiczna.
§ 18. W SPGZOZ w Pleśnej funkcjonują komórki organizacyjne i stanowiska działalności niemedycznej
i pomocniczej.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 19. SPGZOZ w Pleśnej, jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, prowadzi gospodarkę
finansową na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 1 niniejszego Statutu.
Rozdział 5.
Nadzór nad Zakładem
§ 20. 1. Nadzór nad SPGZOZ w Pleśnej sprawują właściwe organy Gminy Pleśna.
2. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania nadzoru określają odrębne przepisy.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 21. Zmiany w Statucie następują w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

