
UCHWAŁA NR XXXIV/310/2013
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Niemcach

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.), art. 42 ust. 4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 217 t.j.), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Zespołowi Opieki Zdrowotnej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Niemcach w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Niemcach zatwierdzony uchwałą Nr 
XXVII/239/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Niemcach, ze zmianami 
zatwierdzonymi uchwałą Nr XXIX/271/2013 Rady Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce

Henryk Ziębowicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 listopada 2013 r.

Poz. 4955



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/310/2013 

Rady Gminy Niemce 

z dnia 16 października 2013 r. 

STATUT 
Zespołu Opieki Zdrowotnej - 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach 

§ 1. 1. Zespół Opieki Zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach zwany 
dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2.  Zakład może używać nazwy skróconej: ZOZ SP ZOZ Niemce 

3.  Zakład działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112 poz.654) i niniejszego statutu.

§ 2. 1. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Niemce. 

2.  Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad Zakładem.

§ 3. 1. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Niemce. 

2.  Adres Zakładu: ul. Zielona 1, 21 – 025 Niemce.

§ 4.  Zakład prowadzi działalność leczniczą, może również prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie 
działalność, inną niż działalność lecznicza, w zakresie ustalonym postanowieniami Statutu, na rzecz pacjentów 
zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym podstawowym obszarem udzielania świadczeń 
zdrowotnych jest Gmina Niemce. 

II CELE, ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 5. 1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na  
udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz 
promocji zdrowia. 

2.  Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład wynika z postanowień statutu, umów 
zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu w zakresie udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, 
należy w szczególności: 

1) organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach 
ambulatoryjnych lub domowych, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebujących tych 
świadczeń, 

2) organizowanie badań diagnostycznych wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia 
dalszego postępowania leczniczego. 

3) udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktyczno-leczniczych dla dzieci uczęszczających do 
przedszkoli oraz dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, 

4) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej, 

5) wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia.

III STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ORGANY ZAKŁADU

§ 7. 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki: 

1) Gminny Ośrodek Zdrowia w Niemcach, 
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2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie, 

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Krasieninie,

§ 8. 1. Organem Zakładu jest Dyrektor. 

2.  Zakładem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 

3.  Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 

4.  Dyrektor jest przełożonym pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy. 

5.  W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona.

IV. RADA SPOŁECZNA ZESPOŁU OPIEKI ZDOWOTNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWONEJ - CZAS TRWANIA KADENCJI, POWOŁYWANIE 
I ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW I ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ

§ 9.  W Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu 
Tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu. 

§ 10. 1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący. 

2.  Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

§ 11. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób: 

1) Przewodniczący Rady – Wójt Gminy Niemce lub osoba przez niego wyznaczona, 

2) członkowie: 

a) przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 

b) przedstawiciele wybrani przez Radę Gminy Niemce w liczbie 3 osób.

§ 12. 1. Czas trwania kadencji Rady Społecznej wynosi cztery lata. 

2.  Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego składu osobowego Rady 
Społecznej. 

3. Członek Rady Społecznej może być w każdym czasie, przed upływem kadencji, odwołany przez podmiot 
tworzący, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 

1) zrzeczenia członkostwa w Radzie, 

2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, 

3) nieobecności nieusprawiedliwionych na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

§ 13.  W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu, mogą w nich uczestniczyć także 
przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych i inne zaproszone 
osoby. 

§ 14.  Zadania Rady Społecznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

V GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15.  Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej 
i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego, w tym o przepisy ustawy o rachunkowości. 

§ 16. 1. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 

2.  Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami 
i majątkiem podmiotu tworzącego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

§ 17.  Zakład uprawniony jest do zawierania umów w zakresie najmu, dzierżawy, użytkowania i użyczenia 
pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętu stanowiącego przekazane w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości 
i majątek podmiotu tworzącego w celu przeprowadzania badań, akcji profilaktycznych, diagnostycznych, 
leczniczych za zgodą podmiotu tworzącego. 
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VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18. 1. Statut nadaje Podmiot Tworzący. 

2.  Zmiany statutu dokonuje Podmiot Tworzący.

§ 19.  W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy 
o działalności leczniczej, kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów. 

§ 20. 1. Zakład jest wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 
Lubelskiego. 

2.  Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznychi zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, podnumerem 0000164410.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce

Henryk Ziębowicz
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