7'ałącznlk
do uchwały
Rady Miej.kiej w Colczervie
z dnia 24 czerlvca 2009 r.

STATUT
SAMODZTT.,LNE GO PUBLICZNE GO
ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W GOLCZEWIE
DZIALI

POSTANOWIEIIIA OGOLNE
$ 1. 1. Samodzielny Publiczny zakład opieki Zdrowotnej w Golczewlę, zwany dalej ,,Zal<ładem", jest publicznym Zakładem opieki zdrowotnej działającym na podstawie:
1) ustawy zdnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z2001 r. Nr 14,

2)
3)

poz. 89, z pożn. Zm.);
uchwały nr XII/91/00 Rady Miejskiej w Golczewl'ę z dnta 14 stycznla 2000 r. w sprawie
utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Golczewie,
niniejszego Statutu.

2" ZakŁad moze uŻywaó

rlazw skróconej ,,SPZOZ w Golczewie'''

3. Siedzibązakładu jest miasto Golczewo.

4. obszar działantaZakJadu obejmuje teren gminy Golczewo oTaZ gmin ościennych.
$ 2. Za\<ładjest

wyodrębnionym Zespołem osób i Środków mĄątkowych.

Zakład uzyskuje osobowośó prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych
dów opieki zdrowotnej prowadzonęgo ptzęz Sąd Rejestrowy.
$ 3.

$ 4.

za\<ła-

Nadzot naZakładem sprawuje Rada Miejska w Golczewie.

DZIAŁIl
CEL I PRZEDMIOT DZIM.ANIA ZAKŁADU
Celem ZaĘadujest świadczenie usług zdrowotnych w ramach podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz promocja zdrowia.
$ 5. 1.

2. Cę| Za\<Ładu realizowany jest poprzez prowadzenie profilaktyki, diagnostyki, leczenie
ambulatoryj nę oTaz wiz1Ąy domowe dla ludności stale i czasowo zamieszkałej na obszarzę dzta'
ŁaniaZaHadu.
$

1)

6' 1 . Zadanl'a Zakładu są realizowane popTzęz'.
udzielanie indywidualnych, śr,viadczeń zapobiegawczo-Ięczticzych w formie opieki ambulatoryj nej i wvyĄ domowych;

2)

udzielanie świadczeńopieki specjalistycznej (ginekologicznej, chirurgicznej i rehabilitacji
leczniczej), stanowiącej uzrrpełnienie świadczeńopieki poc1stawowej w formie opieki ambulatoryjnej i domowej.

2. ZakŁad moze ponadto wykonyi,vać irme czynności wynikające z potrzeb zdrowotnych
oraz zleconych do wykonania pTzęz organy administracji rządowej (np. programów zdrowotnych).

DZIAŁIII
ORGAI\IY ORAZ STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
$ 7. organami Zakładu są:

1)

Rada Społeczna przy Samodzielnym' Publicznym Zakładzie opieki Zdrolvotnej, Zwana

2)

dalej ,,Radą'';
Dyrektor Zakładu.

du.

s 8. i.Rada jest organem inicjującym

i opiniodawczym

oTaZ doradczym Dyrektora ZaI<Ła-

2. Rada składa się z 4 osób. W skład Rady wchodzą

1) jako przewodniczący - bumistrz Golczewa;

Ż) jako

czlonkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego,
b) dwóch przedstar,vicieli Rady Miejskiej w Golczewie wyłonionychz jej grona'

życie uchwały Rady Miejskiej w sprawie jej
powołania do czasu objęcia obowiązkow ptzez nowo wybranego burmistrza, w wyborach zaruądzonychłącznte z wyborami do rad gmin na podstawie odrębnych przepisów'
$ 9. 1. Kadencja Rady trwa od dnia wejścialv

Miejska w Golczewie mozę odwołaó przed upływem kadencji:
Radę w pełnym składzie;
poszczegolnych członków Rady.

2. Rada

1)

2)

3. Przewodniczącego Rady Rada Miejska w Golczewie moze odwołać jedynie w przypadku

wygaśnięciamandatu burmistrza, o którym mowa w odrębnych przepisach.

4" Przyczyną odwołania pozostałych poszczegolnych członków Rady moze być:

1)

2)
3)

ich działalnoścgodząca w interesy Zakładu;
pisemne zrzeczenie się członkowstwa w Radzie;
śmieró członka Rady.

$ 10. Członkowi Rady zaudział w jej posiedzeniach przysługuje rekompensata w wysokoŚci utraconych zarobków' jezeli z powodu tego udziału pracodawca nie udzielił członkor,vi za
ten' czas zwolnienia z wykonywania obowiązkow pracowniczychz zachowaniem prawa do urynagrodzenia. Podstawę wypłaty rekompensaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, stanowi
przedłoŻone Burmistrzowi Golczewa zaświadczenie pracodawcy o wysokościutraconych zarobków.
$ 11. Przy wykonywaniuzadaiZa}<ład współdziaław szczęgólności z:
organami administracji rządowej i samorządowej;
Narodowym Funduszem Zdrowru;
innymi zakładami opieki zdrowotnej:

1)
2)
3)

4)
5)

Samorządami zawodów medycznych;
pracodawcami.

$ 12. 1. W skład Zakładll wchodzą:
poradnie:
a) Poradnia ogólna, którą tworzą Gabinety Lekarza w Golczewie oraz Gabinet Lekarza
w Wysokiej Kamieńskiej,
b) Poradnia dla Dzieci.
c) Poradnia ginekologlczna,
d) Poradnia chirurgiczna;
2) gabinety:
a) Gabinet Fizjoterapii,
b) Gabinet Połoznej Srodowiskowo-Rodzirrnej ;
3) Administracja.

1)

2. Schemat organizacyj ny Zal<ładuokreślaza1ącznikdo Statutu.

re

3. Szczegółową organlzację t' zadanta poszczególnych jednostek organizacyjnych określa
guiamin porządkowy Zakładu.

$ 13. 1. Dyrektora Zakładu,
w Golczewie.

z

zastrzeŻeniem ust. 2, powołuje i odwołuje Rada Miejska

2' Rada Miejska w Golczewie moze Wznaazyc osobę na stanowisko Dyrektora Zakładu,

z którą Burmistrz Golcz ęwa zawrze umowę cywilnoprawną o zarządzante Zakładem.

3. Dyrektor Zakadu wskazuje osobę, która będzie go zastępować, gdy nie będzie mogł pełnić obowiązków słuzbolvych, spośród osób zatrudnionych w Zakładzie (Świadczących usługi
na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz Zal<ł.adu), z zachowaniem spełnienia wymagań,
jakim powinny odpowiadaó osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w zakładach
opieki zdrowotnej, określonych na podstawie odrębnych przepisów. Zabes zastępstwa Dyrektoru Zakładu rozciąga się na wszystkie kompetencje Dyrektora Za|<ł'adu

$ i4. Do obowiązków DyrektoraZakŁadunależy łv szczególności:
kierowanie Zakładęm i reprezentowanie go na zewn$rz;
2) składanię oświadczeń r,voli w imieniu Za\<Ładu
3) wykonywanie biezącego nadzoru na wykonywaniem pIzęZ zakład zadan statutowych;
4) wykonywanie zrNierzchnictwa służbowego w stosunku do pracowników Zakładu;
5) przedkładanie Radzie i Burmistrzowi Golczewa projektu planu finansowego Zakładu;
6) ustalenieregulaminuporządkowego Zakładu;
7) ustalenie cennika opłat za świadczenia zdrowotnę udzielane przez Zakład osobom nieuprawnionym do tych świadczenw myślodrębnych przepisów oraz za śwtadczenia medyczne niefinansowane Ze środkÓw publicznych;
8) Splawowanie nadzoru w Sprawach ptzestrzegania obowiązujących przepisów, szczególnie
higieniczno-sanitarnych, bezpleczeństwa i i higieny pracy oraz ochrony przeciwpoŻarowej.

1)

DZ|AŁIY

GOSPODARKA FINANSoW

A ZAKŁADU

$ 15' 1.Zakład prowadzi gospodarkę tinansowąw formie samodzielnego zakładll oIaZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty swojej działalnościi zobowiązan"
2. Podstawą gospodarki Zakładr-r jest plan tlnansowy i inwestycyjny ustalany pTzez Dyrekto-

raZakładupo uprzednim uzyskaniu opinii Rady.

3.ZakŁad gospodarrrje posiadanym mieniem oTaZ przydzielonymi środkami finansowymi
kiertrjąc się efektyr,vnym i racjonalnym ich wykorzystaniem.

s 16. 1 . Zakład udziela świadczeńzdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
(np.zNarodowego Funduszu Zdrowia) zgodnie z zakresem i łvarunkami określonymi w odrębnych przepisach i umowach.
2. Dodatko\Ąrymi Źródłami finansowania działalnościZakładu mogąbyć łv szczególności:

1)
2)

3)
4)
5)

dotacje zbudŻetu Gminy Golczewo;
darowizny, zapisy i spadki, z zastrzęŻęniem afi. 42 ustarły z dnta 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej;
środkinarcalizacjęzadań i programów zdrowotnych;
rłpływyz odpłatnych świadczenZakładu;
wpł1łv1'zwydzielonej działalnościgospodarczej, irrnej niz wymieniona w pkt 4.

3. Świadczenia zdrowotne z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej , z zastrzezeniem
ust. 1, zakład moze udzielać nieodpłatnie, za częściowąodpłatnościąlr'ń całkowitą odpłatnoŚcią.

$ 17. i. Dyrektor Zakładu, corocznie' najpóŹnte1do 31 marca każdego roku' przedkłada Radzie Miejskiej w Golczewie sprawozdanie z działalnoŚci zakładu zarok poprzedni.
2. Dyrektor Zal<ł'adu, w toku bieżącej działalnoŚci Zakładu, składa organom Gminy informacje w zakresie t szczegołowości przez nie określonym.

W przypadku zaistnienia wątpliwościco do możliwościpowstania ujemnego wyniku finansowego Za\dadu, Dyrektor Zakładu niezwłocznie informuje o tym fakcie Burmistrza Gol3.

czewa oraz Radę.
$ 18. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

DZIAŁY
PosTANowIEMA KoŃCowE
$ 19. W sprawach nieunormowanych w Statucie majązastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
I
2) ustawy z dnia20 czetwca200Ż r. o bezpośrednim wyborze w'ójta,
miasta;
)) Kodęksu cywilnego.

i prezydenta
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SPZOZ w Golczewie

SCHEMAT ORGANIIZACYJNY
SAMoDZIELNE Go PUBLIC ZNE Go zAIęŁ ADU oPIE KI ZDRowo TNEJ
W GOLCZE'WIE'

Rada Społeczna
SPZOZ w Golczewie

Zastępca Dyrektora
Zakładu

Administracja

Gabinet Lekarza
w Golczewie

Poradnia
Chiruroiczna
Gabinet Lekarza
w Wvsokiei Kamieński
Gabinet Połoznej
Srodowiskowo-Rodzin ne

Poradnia
dla Dzieci

