UCHWAŁA NR XLVII / 57 / 2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia jednolitego
Publicznego
Zakładu
Lecznictwa
w Krzyżanowicach.

tekstu
Statutu
Ambulatoryjnego

Samodzielnego
z
siedzibą

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591z poź. zm.)
oraz art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
( Dz. U. Nr 91 poz.408 z późn. zm.)

Rada Gminy w Krzyżanowicach
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach, uchwalony przez Radę
Społeczną, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Traci moc Uchwała
Nr XXXII/75/2005 Rady Gminy w Krzyżanowicach
z dnia 01 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą
w Krzyżanowicach.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XLVII / 57 / /2010
z dnia 27.10.2010
Rady Gminy w Krzyżanowicach

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
z siedzibą w Krzyżanowicach

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej pod nazwą „Samodzielny Publiczny
Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego z siedzibą w Krzyżanowicach” zwany
dalej „Zakładem” działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j.
Dz. U. Nr 14 z 2007 r , poz.408 z późn.zm.) oraz przepisów
wykonawczych do ustawy.
2. Niniejszego Statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu
Uchwała Nr 5/2010 w dniu 14.09.2010r.
3. Innych przepisów prawnych dotyczących publicznych zakładów
opieki zdrowotnej.
4. Przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.)
§2
1. Siedziba Zakładu mieści się w Krzyżanowicach ul. Wyzwolenia 1.
2. Wykaz placówek, w których prowadzona jest działalność Zakładu stanowi
Załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany
Statutu.
§3
Obszar działania Zakładu wynikający ze Statusu Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej obejmuje obszar Gminy Krzyżanowice.
§4
Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Zakładem jest Rada
Gminy w Krzyżanowicach.
§5
1. Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu lecznictwa
ambulatoryjnego.
2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.
3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez właściwy
Krajowy Rejestr Sądowy.

II.

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA.
§6

Podstawowym celem Zakładu jest zapewnienie podstawowej i
specjalistycznej opieki zdrowotnej.
§7
1. Do szczególnych zadań zakładu należy działalność z zakresu:
a) podstawowej opieki zdrowotnej,
b) opieki specjalistycznej obejmującej:
- ginekologię i położnictwo,
- urologię,
- dermatologię
c) szczepień ochronnych i profilaktyki chorób
d) opieki w miejscu nauczania i wychowania,
e) promocji zdrowia,
f) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia,
g) orzekania o czasowej niezdolności do pracy,
h) diagnostyki: EKG, USG,
i) opieki pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
j) opieki położnej środowiskowo-rodzinnej.
§8
Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z:
1. Urzędem Gminy Krzyżanowice,
2. ZLA Racibórz.,
3. Szpitalem Rejonowym w Raciborzu oraz poradniami
specjalistycznymi przyszpitalnymi,
4. Stacją Krwiodawstwa w Raciborzu,
5. Stacją Opieki Caritas w Tworkowie
6. Izbami Lekarskimi,
7. Izbami Pielęgniarek i Położnych,
8. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
9. SANEPID-em
10. Narodowym Funduszem Zdrowia,
11. Innymi Zakładami Opieki Zdrowotnej na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej,
12. Podmiotami objętymi działaniem ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

III.

ORGANY I ORGANIZACJA.
§9

Organami Zakładu są:
1. Dyrektor.
2. Rada Społeczna.
§ 10
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
Dyrektor Zakładu zostaje wyłoniony na drodze konkursu.
Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy.
Kadencja Dyrektora trwa 5 lat.
Wynagrodzenie dla Dyrektora Zakładu ustala Wójt Gminy.
Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest
przełożonym pracowników Zakładu.
7. Dyrektor spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 11
Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
1. Głównego księgowego,
2. Pielęgniarki koordynującej,
3. Pracownika na stanowisku ds. pracowniczych i organizacyjnych.
§ 12
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy i
organem doradczym dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wójt.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 13
1. Rada Społeczna składa się z 7 osób.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a. przewodniczący – Wójt Gminy lub osoba przez niego wyznaczona,
b. członkowie:
- przedstawiciel Wojewody,
- 5 osób wyłonionych przez Radę Gminy Krzyżanowice.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu.

§ 14
1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego oraz
przedstawiciel organizacji związkowej.
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem
doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§ 15
1. Do zadań Rady Społecznej należy:
1/ przedstawienie Radzie Gminy Krzyżanowice wniosków i opinii w
sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego
zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego
przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
d) w sprawie odwołania dyrektora zakładu,
e) przyznawania dyrektorowi zakładu nagród
f) rozwiązywania stosunku pracy z dyrektorem zakładu.
2. Przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i
finansowego
c) kredytów bankowych i dotacji,
d) podziału zysku.
3. Uchwalenie Statutu Zakładu oraz zmian w Statucie i przedkładanie do
zatwierdzenia Radzie Gminy Krzyżanowice.
4. Uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie do
zatwierdzenia Radzie Gminy Krzyżanowice.
5. Zatwierdzenie Regulaminu Porządkowego Zakładu.
6. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez
osoby korzystające ze świadczeń Zakładu z wyłączeniem spraw
podległych nadzorowi medycznemu.
7. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Zakładu.
§ 16
Sposób i tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i
podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady Społecznej.

§ 17
Od uchwał Rady Społecznej przysługuje odwołanie do Rady Gminy
Krzyżanowice.
§ 18
Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.
§ 19
Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:
1/ komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi:
a) główny księgowy,
b) pielęgniarka koordynująca i nadzorująca pracę innych pielęgniarek,
c) stanowisko ds. pracowniczych i organizacyjnych,
2/ jednostki organizacyjne wymienione w Załączniku Nr 1 do Statutu,
3/ schemat organizacyjny Zakładu stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego
Statutu,
4/ regulaminy organizacyjne i porządkowe poszczególnych komórek ustalone
i zatwierdzone przez Dyrektora Zakładu.

IV.

GOSPODARKA FINANSOWA
§ 20

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o:
a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
( J.T. Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
b) ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
( j. t. Dz. U. z 2009 r , poz.1223 z późn. zm.)
c) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz. U. nr 157,poz.1240 z póź .zm.)
d) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 lipca 2005 r w sprawie
szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym
publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków publicznych na
realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane
Ratownictwo Medyczne (Dz. U. Nr 131, poz.1099)
e) plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.
2. Zakład może uzyskać środki finansowe:
e) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych
kontraktów:
- z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- z organami samorządowymi,

z innymi podmiotami np.: stowarzyszenia, organizacje
społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy,
f) na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję
zdrowia,
g) z darowizn, zapasów spadków oraz ofiarności publicznej, a także
pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42
ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
h) dotacji budżetowych.
-

3. Wartość Zakładu określają:
- fundusz założycielski,
- fundusz Zakładu.
4. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii
Rady Społecznej.
5. Zakład pokrywa ujemny wynik finansowy we własnym zakresie.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21

Wojewodzie Śląskiemu przysługuje prawo do:
1. Prowadzenia czynności kontrolnych w zakresie:
a) wizytacji pomieszczeń zakładu,
b) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych,
c) sprawdzania przestrzegania spełniania wymagań dotyczących
dopuszczenia do stosowania i sposobu użytkowania, przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, aparatury i sprzętu
medycznego,
d) żądanie informacji i dokumentacji, w tym również medycznej z
zastrzeżeniem przepisu art. 18 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej,
e) wydawanie poleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości,
f) w miarę potrzeb wydawanie decyzji administracyjnych mających na
celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
§ 22
Zmiany w Statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego
nadanie.
§ 23
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Gminy
Krzyżanowice.

Załącznik Nr 1
do statutu SP ZLA
w Krzyżanowicach

Wykaz placówek działających
na terenie Gminy Krzyżanowice

1.Ośrodek Zdrowia w Chałupkach
- poradnia lekarza rodzinnego
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
- opieka w miejscu nauczania i wychowania
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
- położna środowiskowo-rodzinna
2.Ośrodek Zdrowia w Krzyżanowicach
- poradnia lekarza rodzinnego
- poradnia dla kobiet
- poradnia dermatologiczna
- poradnia urologiczna
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
- opieka w miejscu nauczania i wychowania
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
- położna środowiskowo-rodzinna
3.Ośrodek Zdrowia w Tworkowie
- poradnia ogólna
- poradnia dziecięca
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
- opieka w miejscu nauczania i wychowania
- pielęgniarka środowiskowo-rodzinna
- położna środowiskowo-rodzinna

Załącznik Nr 2 do Statutu

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
W KRZYŻANOWICACH

RADA
SPOŁECZNA

DYREKTOR

GŁÓWNY
KSIĘGOWY

OŚRODEK W
KRZYŻANOWICACH
PORADNIA
LEKARZA RODZINNEGO

PORADNIA DLA KOBIET

STANOWISKO
PIELĘGNIARKI
KOORDYNUJĄCEJ
PRACĘ INNYCH
PIELĘGNIAREK

OŚRODEK W
CHAŁUPKACH
PORADNIA
LEKARZA
RODZINNEGO
GABINET ZABIEGOWY

STANOWISKO ds.
PRACOWNICZYCH I
ORGANIZACYJNYCH

OŚRODEK W
TWORKOWIE
PORADNIA OGÓLNA
PORADNIA DZIECIĘCA
GABINET ZABIEGOWY
PUNKT SZCZEPIEŃ

PORADNIA DERMATOLOGICZNA
PUNKT SZCZEPIEŃ
PORADNIA UROLOGICZNA
GABINET ZABIEGOWY
PUNKT SZCZEPIEŃ
OPIEKA W MIEJSCU NAUCZANIA
I WYCHOWANIA
- Gabinet Medycyny Szkolnej Zespół Szkół
Ogólnokształcących ul. Łąkowa 12
Krzyżanowice

PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWORODZINNA

OPIEKA W MIEJSCU
NAUCZANIA
I WYCHOWANIA
- Gabinet Medycyny Szkolnej Zespół Szkół
Ogólnokształcących ul. Szkolna 7 Chałupki
- Gabinet Medycyny Szkolnej Szkoła
Podstawowa ul. Rymera 7 Zabełków

PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWORODZINNA

OPIEKA W MIEJSCU NAUCZANIA
I WYCHOWANIA
- Gabinet Medycyny Szkolnej Zespół Szkół
Ogólnokształcących ul. Zamkowa 13
Tworków
- Gabinet Medycyny Szkolnej Zespół Szkół
Ogólnokształcących ul. Szkolna 7
Bieńkowice

PIELĘGNIARKA
ŚRODOWISKOWO-RODZINNA
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWORODZINNA

