Uchwała Nr XXIX/103/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 295
z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:
§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jedlińsku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XII/60/2015 Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku (ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z 2015 r., poz. 9593) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

-

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku zwany dalej „Zakładem” jest
podmiotem
leczniczym
niebędącym
przedsiębiorcą
w
rozumieniu
ustawy
o działalności leczniczej i działa na podstawie:
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 295
z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych,
innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej,
niniejszego Statutu.
2. § 6 otrzymuje brzmienie:
Zakład może prowadzić działalność gospodarczą:
1. w zakresie wynajmu pomieszczeń na działalność medyczną i dzierżawę gruntów na
działalność medyczną, na zasadach określonych przez Radę Gminy,
2. inną działalność, o ile nie utrudnia ona wykonywania świadczeń zdrowotnych.

3. § 13 otrzymuje brzmienie:
Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym
Dyrektora Zakładu jest Rada Społeczna działająca przy Zakładzie.

4. § 15 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie podmiotowi tworzącemu samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:
- zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
medycznej i sprzętu medycznego,
- związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową,
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

-

przyznawanie Dyrektorowi Zakładu nagród,
rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Zakładu,
2) przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
- planu finansowego w tym inwestycyjnego,
- rocznego
sprawozdania
z
realizacji
planu
finansowego
w
tym
inwestycyjnego,
- kredytów bankowych i dotacji,
- podziału zysku,
- zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
- regulaminu organizacyjnego.

5. § 20 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek Zdrowia w Jedlińsku, w ramach którego działają komórki:
Poradnia Lekarza POZ,
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
Punkt Szczepień,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
Punkt Pobrań Materiałów do Badań,
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
Poradnia Stomatologiczna,
Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Poradni Ginekologiczno-Położniczej,
Poradnia Rehabilitacji:
Dział (Pracownia)Fizjoterapii
Dział (Pracownia) Fizykoterapii
Dział (Pracownia) Kinezyterapii
Dział (Pracownia) Krioterapii
Dział (Pracownia) Masażu Leczniczego
Dział (Pracownia) Hydroterapii
Gabinet Ortopedyczny
Gabinet Kardiologiczny
Gabinet Neurologiczny
Gabinet Medycyny Sportowej
Gabinet USG

6. § 20 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek Zdrowia we Wsoli Filia nr 1, w ramach którego działają komórki:
Poradnia Lekarza POZ,
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
Poradnia Stomatologiczna,
Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
Punkt Szczepień,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,

Punkt Pobrań Materiałów do Badań.

7. § 20 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Ośrodek Zdrowia w Bierwcach Filia nr 2, w ramach którego działają komórki:
Poradnia Lekarza POZ,
Poradnia Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej,
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej,
Poradnia Stomatologiczna,
Poradnia Protetyki Stomatologicznej,
Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej,
Punkt Szczepień,
Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy,
Punkt Pobrań Materiałów do Badań.
8. § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, jeżeli statut przewiduje
prowadzenie takiej działalności;
2a) z odsetek od lokat;
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego;
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114–117 ustawy o działalności
leczniczej;
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności
leczniczej.
9. § 32 otrzymuje brzmienie:
2. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie
ujemny wynik finansowy.

2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie:
1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokryć stratę netto za rok
obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust.1, jednak
nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt 1 wydać zarządzenie albo podjąć
uchwałę o likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – jeżeli
strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz
po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną.
2a. W przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia odpowiedniego dostępu
do świadczeń opieki zdrowotnej termin określony w ust. 2 pkt 2 ulega przedłużeniu
o 24 miesiące.

2b. Po upływie terminu określonego w ust. 2a, podmiot tworzący wydaje zarządzenie albo
podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjno-prawnej albo o likwidacji
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
3. Strata netto i koszty amortyzacji, o których mowa w ust. 2, dotyczą roku obrotowego
objętego sprawozdaniem finansowym.
4. Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto Dyrektor samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy na okres
nie dłuższy niż 3 lata, i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.
5. Ujemny wynik finansowy nie może być podstawą do zaprzestania działalności jeśli jego dalsze
istnienie uzasadnione jest celami i zadaniami do których realizacji został
utworzony, a realizacji tych zadań nie może przejąć inny Zakład, w sposób
zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jedlińsku.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
/-/ Łukasz Kurek

