
UCHWAŁA NR XXXII/269/17
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu  Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia  w Zelgnie.

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1638, 1948 i 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zelgnie.

Statut  Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie  stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/206/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w Zelgnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/269/17

Rady Gminy Chełmża

z dnia 27 czerwca 2017 r.

Statut
Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia

w Zelgnie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie zwany dalej „Ośrodkiem” jest podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej.       

2. Ośrodek może używać skrótu nazwy SPOZ w Zelgnie.

3. Ośrodek działa na podstawie:

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

2) niniejszego Statutu;

3) obowiązujących przepisów prawa.

4. Podmiot leczniczy podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Podmiotem tworzącym, likwidującym i sprawującym nadzór nad Ośrodkiem jest Rada Gminy 
Chełmża.

§ 3. 1.  Siedzibą Ośrodka jest Zelgno.

2. Ośrodek może tworzyć jednostki bądź komórki organizacyjne, w oparciu o które wykonuje działalność 
leczniczą również poza swoją siedzibą.

§ 4. Ośrodek może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie najmu i dzierżawy majątku 
trwałego.  

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. 1.  Podstawowym celem działalności Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające 
z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. 

2. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno – leczniczej;

2) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji;

3) organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności;

4) wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne;

5) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, 
organizacjami pozarządowymi;

6) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy;

7) realizacja programów promocji zdrowia;

8) prowadzenie statystyki i informacji medycznej;

9) prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej i uzupełniające działalność podstawową;
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10) inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

§ 6. 1. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, które 
obejmują: 

1) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny szkolnej;

2) świadczenia opieki specjalistycznej w zakresie stomatologii i rehabilitacji;

3) wykonywanie profilaktycznych programów zdrowotnych i promocji zdrowia.

2. Ośrodek działa na obszarze Gminy Chełmża. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych ludności 
z pozostałej części kraju i  cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów.

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

4. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

5. Ośrodek nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która

potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub 
zdrowia i uzależniać jego udzielenia od uprzedniego uiszczenia opłaty.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 7. 1.  Ośrodek wykonuje działalność leczniczą w oparciu o zakład leczniczy - Samodzielny Publiczny 
Ośrodek Zdrowia w Zelgnie. 

2. Szczegółową strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, jego jednostki i komórki organizacyjne oraz 
samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka 
i zaopiniowany przez Radę Społeczną Ośrodka.

Rozdział 4.
Organy Ośrodka

§ 8. Organami Ośrodka są:

1) Kierownik;

2) Rada Społeczna.

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik.

2. Kierownik wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na Ośrodek nakładają obowiązujące przepisy 
prawa, prowadzi sprawy Ośrodka oraz reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

3. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy między innymi:

1) organizowanie i kierowanie Ośrodkiem i pracą podległych pracowników;

2) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem 
dyscypliny pracy przez zatrudnionych  pracowników;

3) podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania    pracowników 
Ośrodka.

4. Nawiązanie stosunku pracy z Kierownikiem następuje na podstawie powołania, umowy o pracę albo 
umowy cywilnoprawnej.

§ 10. Kierownik współpracuje z Radą Społeczną na zasadach określonych w ustawie.

§ 11. 1.  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy Chełmża oraz jest 
organem doradczym Kierownika 

§ 12. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawienie 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,
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c) przyznawania 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;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw 
podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie

6) uchwalenie regulaminu Rady Społecznej oraz jego przedstawienie do zatwierdzenia Radzie Gminy 
Chełmża.

§ 13. Posiedzenia Rady Społecznej Ośrodka zwołuje Przewodniczący Rady, z wyjątkiem pierwszego 
posiedzenia  nowej kadencji, które zwołuje Rada Gminy Chełmża.

§ 14. 1.  Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Rada Gminy Chełmża odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, w przypadku:

1) rezygnacji ze stanowiska;

2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co 
najmniej dwanaście miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;

4) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego.

3. Członkostwo Rady Społecznej Ośrodka wygasa z chwilą śmierci.

§ 15. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący –Wójt Gminy Chełmża lub osoba przez niego wyznaczona;

2) członkowie:

a) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Chełmża w liczbie 3 osób,

b) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§ 16. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 
Regulamin Rady Społecznej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Radę Gminy Chełmża.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 17. 1.  Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie oraz 
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 
zobowiązania.

§ 18. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Kierownika Ośrodka.

§ 19. Plan finansowy, roczne sprawozdanie z planu finansowego oraz podział zysku opiniuje Rada 
Społeczna.

§ 20. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Rada Gminy Chełmża.
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Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 21. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 22. Zmiany statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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UZASADNIENIE

Niniejszą uchwałą nadaje się nowy Statut Samodzielnemu Publicznemu Ośrodkowi Zdrowia w
Zelgnie.

W dniu 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960). Jedną z wprowadzonych zmian było zastąpienie
terminu „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy” jako pojęciem jednoznacznie odnoszącym się do
działalności leczniczej.

Mając na uwadze konieczność zastąpienia w statucie Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia
terminu „przedsiębiorstwo” terminem „zakład leczniczy” oraz potrzeby wprowadzenia innych zmian w
zapisach statutu, których należy dokonać z uwagi na czas obowiązywania dotychczasowego statutu zasadne
jest nadanie nowego statutu.

Stosownie do art. 42 ustawy o działalności leczniczej, ustrój podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczącego jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa
statut. W statucie określa się nazwę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą odpowiadającą
rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania podmiotu,
organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania
członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot
tworzący.

Uchwała w sprawie nadania Statutu stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego..
Niniejszy Statut był poprzedzony Statutem Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie
uchwalonym uchwałą Nr XXVII/206/12 Rady Gminy Chełmża z dnia 27 listopada 2012 r.
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