
UCHWAŁA NR XXXII/233/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie nadania 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 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r. poz. 446, 1579 oraz 1948; z 2017r. poz. 730 oraz 935) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1638, 1948 oraz 2260) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą 
w Dobrzejewicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/132/2012 Rady Gminy Obrowo z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie nadania 
statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/233/2017

Rady Gminy Obrowo

z dnia 15 listopada 2017 r.

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

§ 1

1.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach, zwany dalej
„Zakładem”, jest podmiotem leczniczym, niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej.

2.Pełna nazwa Zakładu brzmi: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą
w Dobrzejewicach”. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej w brzmieniu: „SPZOZ w Obrowie z siedzibą
w Dobrzejewicach”.

3.Siedzibą Zakładu jest miejscowość Dobrzejewice, położona w gminie Obrowo, powiecie toruńskim,
województwie kujawsko-pomorskim.

4.Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem jego działania jest
Gmina Obrowo.

5.Zakład posiada osobowość prawną.

6.Zakład podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2

1.Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Obrowo, która wykonuje swoje zadania wobec Zakładu poprzez
swoje organy, tj. Radę Gminy Obrowo oraz Wójta Gminy Obrowo.

2.Strukturę organizacyjną Zakładu, zasady i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określa regulamin
organizacyjny ustalany przez Kierownika i opiniowany przez Radę społeczną.

§ 3

Zakład działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.);

2)niniejszego Statutu;

3)innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa.

§ 4

1.Celem Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych
służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, inne działania medyczne wynikające
z procesu leczenia i przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocja zdrowia.

2.Zakład udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

3.Zakład zapewnia podstawową i specjalistyczną opiekę zdrowotną.

4.Zakład może prowadzić także inną wyodrębnioną organizacyjnie działalność na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów i w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu.

5.Zakład bierze udział w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

6.Do podstawowych zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla ludności;

2) prowadzenie czynnego poradnictwa;
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3) opieka nad dziećmi szkolnymi;

4) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej;

5) orzekanie o stanie zdrowia i wydawanie orzeczeń lekarskich;

6) wykonywanie szczepień ochronnych i inne działania zapobiegawcze;

7) opieka nad zdrowymi dziećmi;

8) prowadzenie dokumentacji medycznej;

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

7.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz
innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów.

8.Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa lub na podstawie umowy cywilnoprawnej,
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

9.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
z innymi płatnikami oraz ogólnie obowiązujących przepisów.

§ 5

1.Zakład świadczy usługi zdrowotne, zatrudniając osoby, które wykonują zawód medyczny i spełniają
określone wymagania przewidziane w odrębnych przepisach.

2.Usługi świadczone są przy zachowaniu należytej staranności, poszanowaniu praw pacjenta i zachowaniu
zasad etyki lekarskiej.

3.Zakład, realizując swoje statutowe cele, współpracuje w szczególności z:

1) innymi zakładami opieki zdrowotnej;

2) samorządami zawodów medycznych;

3) organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniami;

4) administracją samorządową i rządową;

5) fundacjami zajmującymi się problematyką zdrowotną;

6) instytucjami działającymi w ramach pomocy społecznej.

§ 6

1.Organami Zakładu są Kierownik i Rada Społeczna.

2.Zakład wykonuje działalność leczniczą w oparciu o zakład leczniczy- Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach.

§ 7

1.Kierownik Zakładu:

1) kieruje bieżącą działalnością Zakładu zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów obowiązujących
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;

4) wykonuje wszystkie prawa i obowiązki, jakie na Zakład nakładają obowiązujące przepisy prawa, prowadzi
sprawy Zakładu.

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

3.Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

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

5.Kierownik Zakładu zatrudniony jest przez Wójta Gminy Obrowo na podstawie powołania, umowy o pracę
lub umowy cywilnoprawnej po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
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§ 8

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

§ 9

1.W Zakładzie działa Rada Społeczna, której skład powołuje i odwołuje Rada Gminy Obrowo.

2.Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Obrowo oraz organem
doradczym Kierownika.

§ 10

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

1) przewodniczący- Wójt Gminy Obrowo;

2) jeden przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

3) 7 członków wybranych przez Radę Gminy Obrowo.

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

3.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 Zakładu;

c) przyznania 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;

f) regulaminu organizacyjnego Zakładu;

3) dokonywanie określonych 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;

4.Rada Społeczna wyraża swoje stanowisko w formie wniosków, opinii i uchwał.

5.Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat, licząc od dnia jej powołania.

6.Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej
Rady Społecznej.

7.Jeżeli w czasie kadencji liczba członków Rady ulegnie zmniejszeniu, Rada Gminy Obrowo dokona
wyborów uzupełniających skład na najbliższej sesji.

8.Członkowie Rady Społecznej mogą być odwołani przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia tej funkcji;

2) nienależycie wykonywanych obowiązków;
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3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe;

4) przyczyn określonych w ustawie lub innych przepisach prawa uniemożliwiających zasiadanie w Radzie
Społecznej, w szczególności podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;

5) choroby trwale lub długotrwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

9.Członkowstwo w Radzie Społecznej wygasa w razie śmierci.

10.Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

11.Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy Obrowo.

12.W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć Kierownik, a także przedstawiciele samorządów
zawodów medycznych i inne zaproszone osoby.

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

§ 11

1.Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.

2.Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, w tym plan inwestycyjny, ustalany przez Kierownika.

3.Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje swoje
zobowiązania na zasadach zawartych w ustawie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

4.Rada Gminy Obrowo zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności Zakładu po jego uprzednim
zaopiniowaniu przez Radę Społeczną.

5.Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o działalności
leczniczej, w formie przewidzianej dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

6.Zasady otrzymywania środków finansowych oraz środków publicznych przez Zakład reguluje ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1638 ze zm.).

§ 12

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

§ 13

1.Zakład uprawniony jest do prowadzenia wyodrębnionej działalności, innej niż działalność lecznicza
w zakresie:

1) działalności szkoleniowo-edukacyjnej;

2) działalności wydawniczej;

3) poradnictwa w tym w szczególności poradnictwa w zakresie opieki nad osobą starszą, w zakresie zdrowia
rodziny, dietetyki;

4) działalności kulturalnej.

2.Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) z wydzielonej działalności, innej niż działalność lecznicza;

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego;

4) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych:

a) osobom fizycznym;

b) osobom prawnym;

c) innym zakładom opieki zdrowotnej;

5) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
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6) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej;

7) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

§ 14

1.W terminie do dnia 31 maja każdego roku Kierownik sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu.

2.Raport, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za
poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok
obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych
założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową Zakładu.

§ 15

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy Obrowo.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.

§ 17

Zmiany w statucie uchwala Rada Gminy Obrowo.
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania postanowień statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach do
przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r.
poz. 1638 ze zm.).
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