Projekt
z dnia 18 marca 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
Na podstawie art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, zmieniona uchwałą
Nr XXIX/179/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie
nadania Statutu Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie.
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Bartosz Wajman

1) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Niemodlinie
z dnia....................2019 r.
STATUT
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NIEMODLINIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej.
2. Zakład może posługiwać się skróconą nazwą „SZOZ Niemodlin”.
§ 2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Niemodlin.
§ 3. Siedziba Zakładu mieści się przy ul. Zamkowej 4 w Niemodlinie.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
zwanej w dalszej części Statutu „Ustawą”;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
5) przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej innych niż
określone w punktach od 1 do 4;
6) niniejszego Statutu.
Rozdział 2.
Cele i zadania Zakładu
§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu
świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.
2. Do zadań Zakładu należy:
1) udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne;
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
3) profilaktyka i promocja zdrowia;
4) wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.
3. Na zasadach określonych w Umowie użytkowania zawartej pomiędzy Gminą Niemodlin jako Dającą
w użytkowanie a Zakładem jako Użytkownikiem Zakład może wynajmować i wydzierżawiać pomieszczenia
pozostające w jego dyspozycji.
§ 6. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje w szczególności z:
1) innymi podmiotami leczniczymi;
2) placówkami naukowo-badawczymi;
3) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;
4) jednostkami samorządu terytorialnego.

Id: 923A530D-217F-40E6-ADE9-DC79BB6A37EF. Projekt

Strona 1

Rozdział 3.
Organy Zakładu
§ 7. Organami Zakładu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna, zwana dalej "Radą".
§ 8. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Głównego księgowego i kierowników komórek
organizacyjnych.
4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje osoba spośród pracowników Zakładu, pisemnie przez
Dyrektora upoważniona.
§ 9. 1. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Niemodlinie i Burmistrza
Niemodlina oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat. Rada pełni swoją funkcję do dnia powołania składu Rady na kolejną kadencję.
3. Rada składa się z pięciu osób.
4. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący – Burmistrz Niemodlina lub osoba przez niego wyznaczona;
2) czterech członków – jeden przedstawiciel Wojewody Opolskiego i trzech przedstawicieli wybranych przez
Radę Miejską w Niemodlinie.
5. Rada Miejska w Niemodlinie odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:
1) nienależytego wykonywania swojej funkcji w Radzie;
2) trwałej niezdolności do pełnienia funkcji w Radzie na skutek choroby lub innej nieobecności;
3) zgonu członka Rady,
4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie;
5) zrzeczenia się członkostwa w Radzie.
6. Szczegółowe zasady pracy Rady określa regulamin Rady, zatwierdzany uchwałą Rady Miejskiej
w Niemodlinie.
7. Zadania Rady określa Ustawa.
Rozdział 4.
Struktura organizacyjna Zakładu
§ 10. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:
1) komórki organizacyjne działalności medycznej,
2) komórki organizacyjne działalności niemedycznej,
3) samodzielne stanowiska pracy.
2. W skład komórek organizacyjnych działalności medycznej wchodzą:
1) pion działalności podstawowej:
a) Zakład Opiekuńczo Leczniczy,
b) Gabinet Fizjoterapii Ambulatoryjnej,
c) Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej,
d) Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy.
2) Dział Farmacji Szpitalnej.
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3. W skład komórek organizacyjnych działalności niemedycznej tworzących pion administracyjnogospodarczy wchodzą:
1) dział finansowo-księgowy i spraw pracowniczych,
2) zaplecze gospodarcze.
4. Samodzielne stanowiska pracy:
1) pełnomocnik dyrektora ds. zarządzania jakością,
2) radca prawny.
5. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład określa
regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa
§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w Ustawie dla samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej - świadczenie usług zdrowotnych w Gabinecie Fizjoterapii
Ambulatoryjnej,
2) z innej niż leczniczej, odpłatnej wydzielonej działalności:
a) z najmu pomieszczeń,
b) z dzierżawy pomieszczeń.
3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan
finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.
4. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Niemodlinie.
Rozdział 6.
Postanowienia przejściowe
§ 12. Kadencję Rady, powołanej na podstawie Statutu obowiązujacego na mocy uchwały
Nr XXVIII/172/12 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu
Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, zmienionej uchwałą Nr XXIX/179/12 Rady
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 6 września 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutu
Samorządowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie, przedłuża się na okres, o którym mowa w § 9
ust. 2.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 13. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.
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Uzasadnienie
W związku z wydłużeniem kadencji organów gminnej jednostki samorządowej, wskazane ze względów
praktycznych jest dostosowanie kadencyjności Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Niemodlinie do nowej sytuacji. Ponadto obowiązujący Statut wymagał dostosowania jego
treści do zasad techniki legislacyjnej i powinien zostać już ujednolicony, gdyż niniejsza zmiana jest drugą
i od czasu poprzedniej nowelizacji upłynęło 12 miesięcy.
Niniejszy projekt uchwały odpowiada na obydwie wyżej wskazane potrzeby: wydłuża kadencję Rady na
5 lat i tworzy nowy akt prawny, uchylając poprzedni oraz jego zmianę, stąd też zasadne jest jego przyjęcie.
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