
Uchwała Nr XIII/79/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 42 ust. 4

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

654 z późn. zm.) - Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn

uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w

Żyrzynie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie zatwierdzony Uchwałą Nr

II/10/98 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 9 listopada 1998 r. w sprawie zatwierdzenia

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                          Załącznik do uchwały Nr XIII/79/2012  
                                                                                          Rady Gminy Żyrzyn 
                                                                                          z dnia 27 czerwca 2012r. 

 
 
 
 

STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  w 

ŻYRZYNIE 
 
 
Podstawa prawna: art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. 
Nr 112, poz. 654 z późn. zm).  

 
 

ROZDZIAŁ I 
FIRMA, SIEDZIBA 

§ 1 
1. Firma: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, zwany dalej 
„Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 
2. Zakład może używać nazwy skróconej: SP ZOZ w Żyrzynie. 

 
§ 2 

1. Siedzibą Zakładu jest Żyrzyn. 
2. Adres Zakładu: 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 8 
 
 

ROZDZIAŁ II 
PODMIOT TWORZ ĄCY 

 
§ 3 

1. Podmiotem Tworzącym Zakład jest Gmina Żyrzyn. 
2. Podmiot Tworzący sprawuje nadzór nad Zakładem. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
CELE I ZADANIA 

 
§ 4 

1. Głównym celem funkcjonowania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej 
polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. 
2. Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zakład wynika z postanowień statutu, 
umów zawartych na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów. 



 
ROZDZIAŁ IV 

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA, ZADANIA CZAS TRWA NIA 
KADENCJI I OKOLICZNO ŚCI ODWOŁANIA CZŁONKÓW RADY SPOŁECZNEJ 

PRZED UPŁYWEM KADENCJI 
 

§ 5 
1. Organem Zakładu jest Dyrektor, który jest kierownikiem podmiotu leczniczego 
niebędącego przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy. 
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz. 
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. 
 

§ 6 
1. W Zakładzie działa Rada Społeczna , która jest organem: 
1) inicjującym i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego; 
2) doradczym Dyrektora. 
2. Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach; 
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  
            i sprzętu medycznego, 
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub  
            ograniczeniem działalności, 
c) przyznawania Dyrektorowi nagród, 
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej    z Dyrektorem, 
e) regulaminu organizacyjnego; 
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach; 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku, 
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z 
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie. 
3. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do 
czasu powołania nowego składu osobowego Rady Społecznej. 
4. Członek Rady Społecznej może być w każdym czasie odwołany  przez Podmiot Tworzący , 
w przypadku zaistnienia okoliczności: 
1) zrzeczenia członkostwa w Radzie, 
2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie funkcji, 
3) nieobecności nieusprawiedliwionych na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej. 



§ 7 
1. W skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie wchodzą; 
1) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
2) Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, 
3) Gabinet medycyny szkolnej, 
4) Punkt szczepień, 
5) Gabinet zabiegowy. 
2. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą komórki organizacyjne i stanowiska niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania Zakładu. 

 
ROZDZIAŁ V 

FPORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ 
 

§ 8 
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej i w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe, w tym w szczególności ustawy o 
rachunkowości. 

§ 9 
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. 
 

§ 10 
Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora. 
 

 
ROZDZIAŁ VI 

NADANIE I ZMIANA STATUTU 
 

§ 11 
1. Statut nadaje Podmiot Tworzący. 
2. Zmiany statutu dokonuje Podmiot Tworzący. 

 
ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE 
 

§ 12 
1. Zakład posiada osobowość prawną. 
2. Zakład jest zarejestrowany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą 
prowadzonym przez Wojewodę Lubelskiego pod numerem 06-00079. 
3. Zakład jest zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Sądu Rejonowego Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem KRS 0000005096 


