
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BARANÓW

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Baranowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.), oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, ze zm.), Rada Gminy Baranów uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Baranowie 
w następującym brzmieniu:

" STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BARANOWIE 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 2. Zakład może używać firmy skróconej: SPZOZ w Baranowie.

§ 3. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Lubelskiego.

§ 4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Baranów.

§ 5. Siedziba Zakładu mieści się w miesjcowosci Baranów, adres: 24-105 Baranów, ul. Długa 26.

Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu 

§ 6. 1. Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osób potrzebujących tych 
świadczeń i objętych kontraktem.

2. Zakład świadczy odpłatne lub nieodpłatne usługi medyczne dla pacjentów zamieszkałych w Gminie 
Baranów oraz pacjentów zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw.

§ 7. Do podstawowych zadań Zakładu należy w szczególności:

1) wykonywanie ambulatoryjnej - podstawowej opieki zdrowotnej rozumianej jako udzielanie świadczeń 
zdrowotnych pacjentom nie wymagającym hospitalizacji, w tym świadczeń medycznych z zakresu medycyny 
ogólnej, rodzinnej i pediatrii,

2) kierowanie chorych - w zależności od potrzeb - do lekarzy specjalistów i jednostel lecznictwa zamknietego,

3) wykonywanie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej nad przewlekle i obłożnie chorymi,

4) udzielanie świadczeń zapobiegawczych i leczniczych dzieciom w wieku do 18 lat,

5) wykonywanie opieki położnej nad kobietami w okresie ciąży i połogu,

6) prowadzenie czynnego poradnictwa, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz działalności profilaktycznej na rzecz 
dorosłych mieszkańców gminy oraz na rzecz dzieci i młodzieży, zwłaszcza w przedszkolach i szkołach,

7) wykonywanie badań diagnostycznych oraz pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych,

8) prowadzenie dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

§ 8. Zadania Zakładu wymienione w § 7 realizowane są przez osoby wykonujące zawody medyczne.
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§ 9. Zakład w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną 
w Puławach, innymi podmiotami leczniczymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, szkołami oraz 
instytucjami administracji rządowej i samorządem Gminy Baranów.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Zakładu 

§ 10. Organami Zakładu są:

1) kierownik Zakładu,

2) Rada Społeczna Zakładu.

§ 11. 1. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

2. Kierownik kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

§ 12. 1. Radę Społeczną Zakładu powołuje, odwołuję oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy 
Baranów.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 5 lat. Członkowie Rady Społecznej zachowują swe mandaty do czasu 
wyboru nowej Rady Społecznej Zakładu.

3. W skład Rady Społecznej Zakładu wchodzi sześciu członków w tym:

1) Wójt Gminy Baranów lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący,

2) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,

3) czterech członków wybranych przez Radę Gminy Baranów.

§ 13. 1. Odwołanie Rady Społecznej lub jej członka przed upływem kadencji następuje na pisemny wniosek 
Wójta Gminy Baranów.

2. Odwołanie członka Rady Społecznej następuje również w przypadku pisemnego złożenia rezygnacji lub 
śmierci.

§ 14. 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,

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 wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

§ 15. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne, których działalność jest związana 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:
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1) Gabinet lekarza POZ,

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,

3) Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,

4) Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Baranowie;

5) Punkt szczepień;

6) Gabinet zabiegowy,

7) Rejestracja,

8) Archiwum.

§ 16. W skład Zakładu wchodzi Zespół Obsługi Administracyjno - Gospodarczej.

Rozdział 4.
Forma gospodarki finansowej Zakładu 

§ 17. Zakład prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego 
z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty swojej działalności i zobowiązań.

§ 18. Zakład samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 
i majątkiem Skarbu Państwa , komunalnym oraz majątkiem własnym.

§ 19. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalony przez kierownika Zakładu.

2. Roczny plan finansowy opiniuje i zatwierdza sprawozdanie z jego realizacji - Rada Społeczna.

§ 20. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie:

a) Gminy Baranów lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,

b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

c) instytucji ubezpieczeniowych,

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

e) innych podmiotów prowadzących działalność leczniczą,

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia,

2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,

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

§ 21. Zakład może otrzymywać dotacje z budżetu Gminy Baranów na:

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz 
promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,

4) remonty i rozbudowę Zakładu.

§ 22. Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

§ 23. 1. Fundusz założycielski - stanowi wartość wydzielonej Zajkładowi częci mienia Gminy Baranów.

2. Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup 
wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu gminy Baranów lub budżetów innych jednostek 
samorządu terytorialnego na cele rozwojowe Zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub 
przeznaczone na cele rozwojowe.
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§ 24. 1. Fundusz Zakładu - stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

2. Fundusz zakładu zwiększa się o:

1) zysk netto,

2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych 
aktywów,

3) kwoty środków pieniężnych przekazanych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa 
w art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.

3. Fundusz Zakładu zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych 
aktywów.

§ 25. 1. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności.

2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.

3. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

4. Gmina Baranów może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Zakładu , pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy Zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów 
amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 26. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego ustalenia".

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 lipca 2012 roku w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Baranów

Jan Franciszek Nowak

Id: D75F36B2-3D7C-4EE5-A9DB-673ABD0C3944. Projekt Strona 4




