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UCHWAŁA NR X/72/2015
RADY GMINY BROCHÓW
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi
Opieki Zdrowotnej, Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Brochowie
Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 217 z późn. zm. 1) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia
w Brochowie nadaje się Statut w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/166/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 września 2010r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Jakubowski
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Załącznik do uchwały Rady Gminy Brochów
nr X/72/2015 z dnia 30.09.2015 r.

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W BROCHOWIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Zdrowia
w Brochowie jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą zwanym dalej SPZOZ
Gminny Ośrodek Zdrowia
2. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia używa nazwy (firmy): Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie.
3. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
§2
SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia używa pieczęci podłużnej o treści:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Gminny Ośrodek Zdrowia
w Brochowie, Brochów 126, 05-088 Brochów , tel/fax 22 725 70 52
§3
1. Podmiotem tworzącym SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia jest Gmina Brochów.
2. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia jest jednostką organizacyjną posiadającą osobowość
prawną.
3. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod numerem 000000007270.
4. Nadzór nad działalnością SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia sprawuje Wójt i Rada Gminy
Brochów, zwane dalej „podmiotem sprawującym nadzór”.
§4
1. Siedziba SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia mieści się w Brochowie 126
2. Obszarem działania SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia jest Gmina Brochów
II. CELE I ZADANIA SPZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
§5
1. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia jest powołany w celu wykonywania działalności
leczniczej, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, które zawierają następujące
obszary usług medycznych:
1) opieka zdrowotna,
2) ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
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3) profilaktyczne programy zdrowotne,
4) leczenie stomatologiczne,
5) rehabilitacja lecznicza
2. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia może prowadzić, bez szkody dla jakości i dostępności
realizowanych statutowo świadczeń zdrowotnych, odpłatną działalność w zakresie najmu,
dzierżawy wolnych powierzchni, lokali, będących w jego dyspozycji.
3. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania i porady lekarskie,
2) leczenie,
3) opiekę nad kobietą ciężarną oraz nad noworodkiem,
4) opiekę nad zdrowym dzieckiem,
5) badania diagnostyczne, w tym diagnostykę laboratoryjną,
6) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
7) promocję zdrowia,
8) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania
profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
9) czynności techniczne z zakresu protetyki
10) kierowanie chorych do poradni specjalistycznych, poradni diagnostycznych, szpitali
i innych,
11), organizowanie innych form opieki medycznej w sytuacjach awaryjnych
(klęski żywiołowe, katastrofy, epidemiczne szerzenie się chorób),
12) opiekę nad uczniami.
13) opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego
14) udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych;
15) specjalistyczną opiekę zdrowotną
16) rehabilitację leczniczą
4. W wykonywaniu swoich zadań SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia współdziała z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
2) jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi
i innymi podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów ochrony
zdrowia.
§6
1. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych
ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych
świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie,
2. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych nieodpłatnie,
za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, na zasadach określonych
w
obowiązujących
przepisach
prawa
lub
w
umowie
cywilnoprawnej.
3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielone innym osobom niż wymienione
w ust. 1 ustala Kierownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie
4. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego
osobie, która wymaga natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu
na zagrożenie życia lub zdrowia.
5. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia może uczestniczyć w przygotowywaniu osób
do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny
na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
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III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA
§7
Organami SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia są:
1) Kierownik;
2) Rada Społeczna.
§8
1. Jednostką organizacyjną jest SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia:
2. Szczegółową strukturę organizacyjną jednostki, o której mowa w ust. 1 oraz zakres
zadań określa Regulamin organizacyjny SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia
IV. ZARZĄDZANIE SPZOZ GMINNYM OŚRODKIEM ZDROWIA
§9
1. Na czele SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia stoi Kierownik, wybierany w drodze
konkursu.
2. Konkurs na stanowisko Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia ogłasza Wójt
Gminy Brochów natomiast komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu powołuje
Rada Gminy Brochów.
3. Kierownika powołuje i odwołuje w imieniu podmiotu tworzącego Wójt Gminy Brochów
4. Kierownik kieruje działalnością SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia i reprezentuje
go na zewnątrz.
5. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SPZOZ Gminnego Ośrodka
Zdrowia i ponosi za nie odpowiedzialność.
6. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SPZOZ Gminnego Ośrodka
Zdrowia.
7. Kierownik ustala Regulamin organizacyjny SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia po
uzyskaniu opinii Rady Społecznej.
8. W przypadku kiedy Kierownik nie jest lekarzem, tworzy się stanowisko Zastępcy
Kierownika ds. Medycznych, który będzie wyłoniony w drodze konkursu.
V. RADA SPOŁECZNA
§10
1. Przy SPZOZ Gminnym Ośrodku Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem
inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Kierownika
SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy Brochów.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zwołuje Przewodniczący Rady Gminy w terminie
do 30 dni od daty jej powołania.
4. Rada Społeczna składa się z 5 osób:
1) - przewodniczącego, którym jest Wójt Gminy Brochów lub osoba przez niego
wyznaczona,
2) - przedstawiciela Wojewody Mazowieckiego,
3) - 3 członków powoływanych przez Radę Gminy Brochów.
5. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia.
§ 11
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
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§12
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Radzie Gminy wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia ,
b) zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia,
d) przyznawania nagród Kierownikowi SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia,
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem SPZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia,
2) przedstawianie Kierownikowi SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia wniosków i opinii
w sprawach:
a) planu finansowego i 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 SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia ,
3) uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie Regulaminu
do zatwierdzenia Radzie Gminy Brochów,
4) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające
ze świadczeń SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia, z wyłączeniem spraw podlegających
nadzorowi medycznemu,
5) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
6) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie SPZOZ Gminnego Ośrodka
Zdrowia.
§13
1. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 2 kolejnych posiedzeniach,
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
2. Mandat członka Rady wygasa w razie śmierci.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA
§14
1. Gospodarka finansowa podmiotu leczniczego prowadzona jest w formie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
2. Rachunkowość SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia prowadzona jest w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217
z późn. zm.).
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§15
1. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu
finansowego, ustalonego przez Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia.
2. Roczny plan finansowy opiniuje Rada Społeczna.
3. SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia. uzyskuje środki finansowe:
1) z umowy z NFZ,
2) od Wojewody i innych dysponentów środków publicznych z przeznaczeniem na
realizację zadań statutowych i innych zadań i programów zdrowotnych - na podstawie
umowy o przekazaniu środków publicznych, w formie dotacji budżetowych na ściśle
określone cele,
3) odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych:
a) osobom prawnym,
b) osobom fizycznym,
c) instytucjom ubezpieczeniowym,
d) zakładom pracy, organizacjom społecznym i innym instytucjom,
e) innym zakładom opieki zdrowotnej,
4) z darowizn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego
oraz działalności gospodarczej.
4. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie samodzielnie decyduje o podziale zysku.
5. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Brochowie pokrywa we własnym zakresie ujemny
wynik finansowy.
§16
Wartość majątku SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Brochowie określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
- w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
§17
Zobowiązania i należności SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w przypadku likwidacji stają
się zobowiązaniami i należnościami Gminy Brochów.
§18
1. SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne
użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie, oddanie w użytkowanie lub użyczenie aktywów
trwałych będzie dokonywane na zasadach określonych przez Radę Gminy Brochów
w uchwale.
§ 19
Sprawozdanie finansowe SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia zatwierdza Rada Gminy
Brochów
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VII.NADZÓRIKONTROLA
§20
1. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności SPZOZ Gminnego
Ośrodka Zdrowia oraz pracy Kierownika SPZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia.
2. Kontrola i ocena, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń,
2) prawidłowość gospodarowania mieniem,
3) gospodarkę finansową.
3. Podmiot sprawujący nadzór, w razie stwierdzenia, że decyzja Kierownika SPZOZ
Gminnego Ośrodka Zdrowia jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie oraz
zobowiązuje Kierownika do jej zmiany lub cofnięcia.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§21
1. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
ustawy, o której mowa w §1 ust. 3 Statutu, Kodeksu pracy i innych obowiązujących
przepisów.

