
UCHWAŁA NR XXIV/195/2017
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)

Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/99/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012 roku                  
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej                            
w Fałkowie oraz uchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany 
uchwały nr XIV/99/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu 
Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków oraz Dyrektorowi Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Fałkowie.

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

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/195/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 4 maja 2017 r.

S T A T U T

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie, zwany dalej „PZOZ”, jest podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Podmiotem tworzącym PZOZ jest Gmina Fałków.

§ 3. PZOZ ma siedzibę w Fałkowie przy ulicy Zamkowa 24.

§ 4. PZOZ działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.);

3) niniejszego Statutu;

4) innych przepisów prawa.

Rozdział 2.
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 5. Celem PZOZ jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz poprawy stanu zdrowia ludności poprzez 
organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej i rehabilitacyjnej oraz stałe podnoszenie 
jakości świadczonych usług, a także propagowanie zachowań prozdrowotnych i przestrzeganie praw pacjenta 
zawartych w obowiązujących przepisach.

§ 6. Zadaniem PZOZ jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom, których stan zdrowia tego 
wymaga.

§ 7. 1. Zakres udzielanych świadczeń przez PZOZ obejmuje w szczególności:

1) podstawową opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w swojej siedzibie lub w miejscu 
zamieszkania bądź pobytu osoby potrzebującej tej opieki,

2) specjalistyczną opiekę zdrowotną udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w swojej siedzibie lub w miejscu 
zamieszkania bądź pobytu osoby potrzebującej tej opieki,

3) opiekę zdrowotną w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa środowiskowo – rodzinnego,

4) badania z zakresu diagnostyki,

5) opiniowanie o stanie zdrowia;

6) świadczenia z zakresu medycyny szkolnej;

7) inne niewymienione świadczenia zdrowotne będące w związku z wymienionymi zgodne z zapotrzebowaniem 
świadczeniobiorców.

2. PZOZ udziela świadczeń opieki zdrowotnej nieodpłatnie na podstawie umowy z dysponentem środków 
publicznych, ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń, za częściową lub całkowitą 
odpłatnością, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Wysokość opłat za świadczenia ustala Dyrektor PZOZ w granicach rzeczywistych kosztówudzielenia 
świadczenia zdrowotnego.
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Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna

§ 8. 1. PZOZ kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania i zarządzania PZOZ przy pomocy 
zastępcy, jeżeli taki będzie powołany w sytuacji gdy Dyrektorem PZOZ nie będzie lekarz oraz Głównego 
księgowego i zatrudnionych pracowników.

3. Z Dyrektorem PZOZ, Wójt Gminy Fałków nawiązuje stosunek pracy na podstawie
powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną oraz je     rozwiązuje.

§ 9. 1. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników PZOZ.

2. Dyrektor ustala Regulamin Organizacyjny PZOZ, kierując się wnioskami i opinią Rady      Społecznej PZOZ 
określający sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie 
o działalności leczniczej lub w Statucie i jest  odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych 
wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach     
zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami prawa.

§ 10. W skład PZOZ wchodzą objęte Regulaminem Organizacyjnym:   

1. Komórki organizacyjne działalności podstawowej:

I.  Ośrodek Zdrowia w Fałkowie

a) poradnia lekarza POZ;

b) gabinet zabiegowy;

c) punkt szczepień;

d) gabinet medycyny szkolnej;

e) gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej;

f) gabinet położnej środowiskowo  –  rodzinnej;

g) poradnia ginekologiczno-położnicza;

II.  Ośrodek Zdrowia w Czermnie

a) poradnia lekarza POZ;

b) gabinet zabiegowy

2. Komórki organizacyjne działalności pomocniczej i samodzielne stanowiska pracy.

Rozdział 4.
Rada Społeczna

§ 11. 1. Rada Społeczna działająca przy PZOZ, zwana dalej „Radą Społeczną”, jest organem inicjującym 
i opiniodawczym PZOZ oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Gminy w Fałkowie na 
pisemny wniosek Wójta Gminy Fałków.

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa regulamin Rady 
Społecznej PZOZ, uchwalany przez Radę Społeczną i zaopiniowany przez Radę Gminy.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor PZOZ oraz przedstawiciele organizacji 
związkowych i inne zaproszone osoby, a także z głosem doradczym  przedstawiciele samorządów medycznych.

§ 12. 1. W skład Rady Społecznej działającej przy PZOZ wchodzą:

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

2) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wyłonieni przez Radę Gminy w liczbie przez 
nią określoną.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
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3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;

2) złożenia przez podmiot delegujący danego członka wniosku o jego odwołanie;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe.

4) zaistnienia przyczyn uniemożliwiających zasiadania w Radzie Społecznej określonych przepisami 
szczególnymi lub podjęcia zatrudnienia w PZOZ.

4. Radzie Społecznej przysługuje prawo wnioskowania o odwołanie członka Rady Społecznej, a po jego 
odwołaniu o powołanie nowego członka Rady Społecznej.

5. Członkiem Rady Społecznej PZOZ nie może być jego pracownik.

6. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowego składu Rady Społecznej.

§ 13. Rada Społeczna spełnia zadania określone w ustawie o działalności leczniczej wyrażając swe stanowisko 
w formie wniosków, opinii oraz uchwał o czym stanowi uchwalony przez nią regulamin, o którym mowa w § 
11 ust. 3.

§ 14. Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi odwołanie do Rady Gminy w Fałkowie.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 15. PZOZ jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                           
na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania.

§ 16. 1. PZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanym do dyspozycji majątkiem w tym nieruchomościami oraz 
majątkiem własnym.

2. PZOZ prowadzi gospodarkę finansową opierając się na planie finansowym ustalanym przez Dyrektora po 
przedstawieniu wniosków i opinii przez Radę Społeczną.

3. PZOZ może uzyskiwać środki finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o działalności 
leczniczej i innych przepisach.

4. PZOZ może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: najmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu oraz 
działalności szkoleniowej.

5. Wartość majątku PZOZ określają fundusze:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

6. Zbycie majątku trwałego PZOZ lub oddanie w posiadanie zależne, wymaga zgody     podmiotu tworzącego.

§ 17. Dyrektor PZOZ w terminie do 15 maja każdego roku sporządza i przekazuje Radzie Gminy w Fałkowie 
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zgodnie z wymogami ustawy o działalności leczniczej, który podlega 
ocenie przez Radę Gminy.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 
prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania podmiotów leczniczych.

§ 19. Wszelkich zmian Statutu dokonuje się w trybie jego nadania, a każda zmiana podlega zgłoszeniu do 
Krajowego Rejestru Sądowego.
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

Treścią art. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Powołana ustawa z dnia 10.06.2016 r. jak
stanowi jej art. 42, weszła w życie w części z dniem jej ogłoszenia t. j. z dniem 30.06.2016 r., a w pozostałym
zakresie z dniem 15.07.2016 roku.

Zgodnie z treścią art. 35 pkt. 2 powołanej ustawy z dnia 10.06.2016 r. podmioty tworzące podmioty lecznicze
w terminie do 31.12.2017 r. mają obowiązek dostosowania statutów do zmienionych przepisów ustawy.
Ponieważ Gmina Fałków jest podmiotem, który utworzył PZOZ w Fałkowie, a który nie jest przedsiębiorcą,
stąd spełnia wskazany ustawą wymóg i dokonuje zmiany treści statutu według załącznika do uchwały.
Wobec powyższych faktów, podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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