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UCHWAŁA NR XIV/77/2012
RADY GMINY OBROWO

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie 
z siedzibą w Dobrzejewicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, Nr 148, poz. 887, Nr 174, poz. 1039,Nr 185, poz. 1092) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą 
w Dobrzejewicach, zwany dalej statutem. 

§ 2.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, zwany dalej 
Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U> z 2011r. Nr 112, poz. 654) zwanej dalej 
ustawą; 

2) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest wieś Dobrzejewice, gm. Obrowo, pow. toruński, woj. Kujawsko-Pomorskie. 

2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Obrowo. 

§ 4.  Podstawową działalnością Zakładu jest działalność lecznicza, jednak może być również prowadzona inna 
wyodrębniona organizacyjnie działalność, na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów i w zakresie ustalonym 
postanowieniami statutu na rzecz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym 
podstawowym obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Obrowo. 

§ 5. 1. Zakład zapewnia opiekę zdrowotną w zakresie postawowej i specjalistycznej opieki, a także podejmuje 
działania, które mają na celu zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia ludności oraz działania 
służące promocji zdrowia. 

2. Rodzajem udzielanych przez Zakład świadczeń zdrowotnych są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. 

§ 6. 1. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych są udzielane przez Zakład osobom, które 
podlegają ubezpieczeniu oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub na podstawie umowy cywilnej Zakład 
świadczy usługi zdrowotne nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością. 

§ 7.   Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład obejmuje w szczególności: 

1) udzielanie świadczeń zapobiegawczo - leczniczych dla ludności; 

2) prowadzenie czynnego poradnictwa; 

3) opiekę nad dziećmi szkolnymi; 

4) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo - wychowawczej; 

5) orzekanie o stanie zdrowia i wydawanie orzeczeń lekarskich; 

6) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze; 

7) opiekę nad zdrowym dzieckiem; 
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8) prowadzenie dokumentacji medycznej; 

9) opiekę nad kobietą w ciąży i płodem, porodem, połogiem oraz noworodkiem. 

§ 8.  Zakład świadczy usługi zdrowotne zatrudniając osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają 
określone wymagania zawarte w odrębnych przepisach. Usługi świadczone są przy zachowaniu należytej 
staranności, poszanowaniu praw pacjenta i zachowaniu zasad etyki lekarskiej. 

§ 9. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Dobrzejewicach; 

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zębowie. 

2. W skład jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 wchodzą komórki organizacyjne: poradnie, 
gabinety, pracownie i samodzielne stanowiska pracy. 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa 
Regulamin Organizacyjny ustalany przez kierownika Zakładu. 

4. Pomieszczenia Zakładu odpowiadają określonym wymogom w szczególności w zakresie warunków 
przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych. 

§ 10. 1. Kierownik Zakładu: 

1) kieruje bieżącą działalnością Zakładu zgodnie ze statutem i regulaminami obowiązującymi w Zakładzie, 
a także reprezentuje go na zewnątrz; 

2) jest odpowiedzialny za wykonywanie planów  rzeczowo-finansowych; 

3) jest odpowiedzialny za zarządzanie majątkiem i funkcjonowanie Zakładu. 

2. Kierownik Zakładu samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące zatrudnienia i ponosi za nie 
odpowiedzialność. 

3. Kierownik Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz ich pracodawcą w rozumieniu 
przepisów  Kodeksu Pracy. 

4. Podczas nieobecności Kierownika Zakładu zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik Zakładu. 

5. Kierownik Zakładu zatrudniony jest przez Wójta Gminy Obrowo na podstawie umowy o pracę po 
przeprowadzeniu postępowania konkursowego. 

§ 11.  Kierownik jest odpowiedzialny za wykonywane w Zakładzie świadczenia zdrowotne udzielane 
wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, które spełniają wymagania zdrowotne określone 
w odrębnych przepisach. 

§ 12.  Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, której skład powołuje i odwołuje Rada Gminy w Obrowie. 

§ 13. 1. Rada Społeczna składa się z 9 osób, w tym: 

1) przewodniczący - Wójt Gminy Obrowo; 

2) jeden przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego; 

3) siedem członków wybranych przez Radę Gminy Obrowo. 

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej 
zatwierdzony przez Radę Gminy Obrowo. 

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat. 

4. Jeżeli w czasie kadencji liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu Rada Gminy w Obrowie uzupełni jej 
skład na najbliższej sesji. 

5. Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów przy obecności conajmniej połowy uprawnionych 
do głosowania. 

6. Uchwały Rady Społecznej mogą być zaskarżone przez Kierownika Zakładu w formie odwołania do Rady 
Gminy Obrowo. 
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7. W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć Kierownik Zakładu, mogą w nich uczestniczyć także 
przedstawiciele samorządów, zawodów medycznych i inne zaproszone osoby. 

8. Rada Społeczna zostaje odwołana przed upływem kadencji w przypadku likwidacji Zakładu. 

§ 14. 1. Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
o działalności leczniczej, w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych 
dochodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach zawartych w ustawie oraz w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa finansowego. 

2. Zasady otrzymywania środków finansowych oraz środków publicznych przez Zakład reguluje ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

§ 15.  Zakład prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i używa pieczęci zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

§ 16.  Zakład uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza. 

§ 17.  Traci moc uchwała Nr II/4/1998 z dnia 16.11.1998r. w sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Obrowie 
z siedzibą w Dobrzejewicach i uchwała Nr XXII/137/2000 z dnia 04.02.2000r. w sprawie zatwierdzenia zmiany 
w statucie SP ZOZ w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach. 

§ 18.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy. 
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie 
z siedzibą w Dobrzejewicach jest konieczne ze względu na dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011r. o działalnoścdi leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

Zgodnie z nową regulacją podmiotem wyłącznie uprawnionym do dokonywania zmian w statucie jest Rada 
Gminy w Obrowie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 


