UCHWAŁA NR XXI/165/12
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) Rada Miejska w Bierutowie, uchwala co nastepuje;
§ 1. Nadaje się statut Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie w brzmieniu;
"STATUT"
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Bierutowie.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie, zwany dalej "Zespołem", jest
samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
§ 2. 1. Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez
Wojewodę Dolnośląskiego pod numerem 000000001278.
2. Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000072161
§ 3. Zespół działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654 z 2011r. z późn. zm.),
2. niniejszego statutu.
§ 4. Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Miasto i Gmina Bierutów.
§ 5. Siedzibą Zespołu jest miasto Bierutów ul. J. Słowackiego 2.
§ 6. 1. Obszarem działania Zespołu jest Miasto i Gmina Bierutów.
2. Zasięg działalnosci Zespołu może zostać zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Rozdział 2.
CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
§ 7. 1. Celem Zespołu jest:
1) dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki zdrowotnej nad
ludnością zamieszkałą na obszarze działania Zespołu oraz promocja zdrowia w reprezentowanych przez Zespół
dziedzinach,
2) udzielanie świadczeń zdrowotnych.
2. Do podstawowych zadań Zespołu należy:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) podstawowej opieki zdrowotnej,
b) ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
c) diagnostyki medycznej,
d) medycyny pracy realizowanych przez jednostki i komórki organizacyjne Zespołu,
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2) analiza popytu na świadczenia zdrowotne udzielane przez Zespół,
3) orzecznictwo lekarskie,
4) prowadzenia statystyki medycznej,
5) promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia.
§ 8. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych
oraz umowach z dysponentami środków finansowych.
Rozdział 3.
ORGANY ZESPOŁU
§ 9. 1. Organami Zespołu są:
a) Dyrektor,
b) Rada Społeczna.
2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor samodzielnie zarządza Zespołem, podejmuje decyzje i ponosi za to odpowiedzialność w granicach
określonych przepisami prawa.
4. Dyrektor Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników,
5. Dyrektor Zespołu wykonuje swoje obowiązki w ramach stosunku pracy, wynikającego z umowy o pracę,
powołania lub w ramach umowy cywilnoprawnej.
6. Dyrektor Zespołu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z zastepcą Dyrektora.
§ 10. 1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych organówi organizacji w trybie i na
zasadach określonych przepisami.
2. Dyrektor działa w Zespole przy pomocy:
1) zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa,
2) głównego księgowego,
3) pielęgniarki kordynującej,
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca dyrektora lub ustanowiony pełnomocnik w zakresie
udzielonego pełnomocnictwa.
4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala dyrektor
w zakresach czynności.
§ 11. 1. Rada Społeczna zwana "Radą" jest organem inicjującym i opiniodawczym Miasta i Gminy Bierutów
i doradczym Dyrektora Zespołu.
2. Radę powołuje i odwołuje Rada Miejska w Bierutowie,
3. W skład Rady wchodzą:
1) jako Przewodniczący Rady - Burmistrz Bierutowa lub osoba przez niego wyznaczona,
2) członkowie - przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Bierutowie w liczbie 4 osób,
3) członek - przedstawiciel Wojewody.
4. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia jej powołania.
5. Członek Rady może zostac odwołany przed upływem kadencji w następujących okolicznościach:
1) złożenia rezygnacji,
2) cofnięcia rekomendacji przez podmiot zgłaszający kandydata.
6. W przypadku złożenia rezygnacji z członkowstwa w Radzie lub ustania członkowstwa z innych przyczyn,
Rada Miejska w Bierutowie może uzupełnić skład Rady. Członkowstwo członka dokoptowanego upływa z końcem
kadencji Rady.
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7. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada działa do czasu wyboru nowej Rady.
8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady.
9. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej, Izby Pielęgniarek
i Położnych oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
11. Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał.
12. Od uchwały Rady Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy w terminie 14 dni od jej podjęcia.
13. obsługę organizacyjną Rady zapewnia Miasto i Gmina Bierutów.
14. Zadania i zakres działania Rady reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.
Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Rozdział 4.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZESPOŁU
§ 12. 1. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia Rejonowa w Bierutowie,
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Zbytowej,
3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wabienicach.
2. W skład Przychodni Rejonowej w Bierutowie wchodzą:
1) Poradnia lekarza poz,
2) poradnia ginekologiczno-położnicza,
3) poradnia okulistyczna,
4) punk szczepień,
5) gabinet zabiegowy,
6) laboratorium,
7) pielęgniarka środowiskowa,
8) położna środowiskowa,
9) gabinet medycyny szkolnej.
3. W skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Zbytowej wchodzą:
1) poradnia lekarza poz,
2) gabinet zabiegowy.
4. W skład Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wabienicach wchodzą:
1) poradnia lekarza poz,
2) gabinet zabiegowy.
5. W skład jednostek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w ust. 1 wchodzą komórki organizacyjne
i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz komórki
organizacyjne i stanowiskapracy odpowiadające zakresowi prowadzonej działalności.
6. W skład Zespołu, poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi, o których mowa w pkt. 1 i 2 wchodzą
komórki organizacyjne - działy, samodzielne stanowiska pracy - realizujące zadania administracyjne Zespołu.
7. Szczegółową organizację i zakresy działania jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu ustala Dyrektor
w formir zarządzenia.
8. Ponadto w skład Zespołu wchodzą, jako jednostki organizacyjne:
1) Dział Finansowo - Księgowy,
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2) dział Administracyjno - Techniczny,
3) samodzielne stanowiska pracy.
9. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności
i jakości tych świadczeń w Zespole określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.
Rozdział 5.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.).
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.
3. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje
zobowiązania.
4. Zespół sporządza bilans i ustala wynik finansowy z działalności, prowadzi rachunek kosztów na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 6.
MIENIE
§ 14. 1. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami
i majątkiem Miasta i Gminy Bierutów oraz majątkiem własnym.
2. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie aktywów trwałych może być dokonane przez Zespół na zasadach
okreslonych przez Miasto i Gminę Bierutów.
3. Miasto i Gmina Bierutów może wyrazić zgodę na wniesienie majątku do spółki, fundacji lub stowarzyszenia
nie wykonujących działalności leczniczej.
Rozdział 7.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności
leczniczej, akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustawy oraz inne przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Miejskiej w Bierutowie.
3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Miasto i Gminę Bierutów
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej.
§ 16. Traci moc dotychczasowy Statut Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie
zatwierdzony uchwałą Nr XLVI/302/2006 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
zatwierdzenia Statutu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Bierutowie.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Bierutowie
mgr inż. Urszula Kociołek
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