
 

 

OBWIESZCZENIE NR 2/2019 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 28 marca 2019 roku 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach” 

 

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały Nr XXVII/213/17 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 

28 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Zembrzycach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 6524) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych 

Uchwalą Rady Gminy Zembrzyce Nr XXXVII/308/18 z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany statutu 

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. 

poz. 6821). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje : 

1) §2, §3 i §4  Uchwały Rady Gminy Zembrzyce Nr XXXVII/308/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

zmiany statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2018 r. poz. 6821), które stanowią: 

„§ 2. Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.                                

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce.          

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    

Województwa Małopolskiego z mocą od 1 grudnia 2018 roku.” 

 

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce 

Grzegorz Józefowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2703



Załącznik  

do Obwieszczenia Nr 2/2019 

Rady Gminy Zembrzyce 

z dnia 28 marca 2019 r. 

UCHWAŁA NR XXVII/213/17 

RADY GMINY ZEMBRZYCE 

z dnia 28 września 2017 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Zembrzycach”. 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 

2019 r. poz. 506) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tekst jedn. Dz.U. 

z 2018 r.  poz.2190 z późn. zm. ) Rada Gminy Zembrzyce 

u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie „Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach” w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/39/15 Rady Gminy w Zembrzyce z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia statutu „Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. 

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

Województwa Małopolskiego. 
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Załącznik 

do Uchwały Nr XXVII/213/17 

Rady Gminy Zembrzyce 

z dnia 28 września 2017 r. 

STATUT 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach pod nazwą 

„Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach” 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1.  Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach jest podmiotem leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 

zwanym dalej Zakładem. 

2. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach stanowi jeden zakład leczniczy pod 

nazwą „Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach”. 

3. Zakład działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. 

zm.) 

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz.1510 z późn. zm.). 

5) Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 537) 

6) Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2019 poz. 576) 

7) Uchwały Nr XXIX – 151/98 Rady Gminy w Zembrzycach z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie zawarcia 

porozumienia o przejęciu zadania zleconego Ośrodków Zdrowia w Gminie Zembrzyce. 

8) Innych właściwych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcą. 

9) Niniejszego Statutu nadanego przez Radę Gminy Zembrzyce. 

§ 2. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Zembrzyce – budynek nr 541. 

§ 3. 1.  Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Małopolskiego. 

2. Zakład posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000029758. 

3. Zakład używa pieczątki zgodnie ze swoją nazwą w pełnym brzmieniu. 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Zakładu 

 

§ 4.  Podstawowym celem działalności Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, 

podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych 

regulujących zasady wykonywania, realizowania zadań z zakresu promocji zdrowia oraz orzekanie i opiniowanie 

o stanie zdrowia. 
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§ 5.  Do zadań Zakładu należy w szczególności: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 

2) udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

3) udzielanie świadczeń leczenia stomatologicznego, 

4) prowadzenie badań profilaktycznych, 

5) promocja zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności 

zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i poprzez to jego poprawę, promowanie 

zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu, w tym 

uczestniczenie w realizacji programów zdrowotnych. 

§ 6. 1. Zakład realizuje cele i zadania w szczególności poprzez podejmowanie działań służących zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności związane z: 

a) badaniem i poradą lekarską, 

b) leczeniem, 

c) opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem, 

d) opieką nad zdrowym dzieckiem, 

e) badaniami diagnostycznymi, w tym analityką medyczną, 

f) pielęgnacją chorych, 

g) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 

h) szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami zapobiegawczymi, 

i) opieką pielęgniarską w zakładach nauczania i wychowania, 

j) opieką pielęgniarki i położnej w środowisku, 

k) opieką stomatologiczną, 

l) promocją zdrowia, 

m) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne, 

n)  badaniami profilaktycznymi i sanitarnymi. 

2. W realizacji celów określonych w § 4 Zakład współdziała z właściwymi jednostkami organizacyjnymi 

gminy, jednostkami administracji rządowej oraz stowarzyszeniami, fundacjami i innymi jednostkami 

organizacyjnymi. 

§ 7. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym 

oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 

częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 

 

Rozdział 3. 

Organy i Struktura Organizacyjna Zakładu 

Organy zakładu 

§ 8. Organami Zakładu są: Kierownik i Rada Społeczna. 

§ 9. 1.  Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Zakładu. Kierownik działa zgodnie 

z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu. 

3. Kierownika Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy Zembrzyce na podstawie obowiązujących 

przepisów. 
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4. Kierownik Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy podległych mu osób funkcyjnych zgodnie 

z Regulaminem Organizacyjnym. 

5. W czasie nieobecności Kierownika Zakładu zastępuje go upoważniona przez niego osoba. 

6. Do obowiązków Kierownika w szczególności należy: 

a) zarządzanie Zakładem i ustalenie jego organizacji wewnętrznej, 

b) wykonywanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z kwalifikacjami, 

c) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Zakładu, 

d) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych Zakładu poprzez właściwe gospodarowanie środkami 

określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 

e) organizowanie w sposób właściwy pracy podległego personelu, 

f) bieżący nadzór na wykonywaniem zadań statutowych, 

g) sporządzanie i przekazywanie podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu, 

§ 10. 1. Rada Społeczna jest Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym 

Kierownika Zakładu. 

2. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1) przedstawianie organom Gminy Zembrzyce 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 Kierownikowi Zakładu nagród, 

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem Zakładu; 

2) przedstawianie Kierownikowi Zakładu 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, 

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przejęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

f) regulaminu organizacyjnego; 

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. 

§ 11. 1.  Radę Społeczną Zakładu powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot 

tworzący. 

2. Rada Społeczna liczy 7 osób. 

3. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

a) jako przewodniczący – Wójt Gminy Zembrzyce lub osoba przez niego wyznaczona, 

b) jako członkowie – przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele Rady Gminy w Zembrzycach w ilości 

5 osób. 

4. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie. 

5. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych 

działających w Zakładzie. 
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6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

samorządów zawodów medycznych. 

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 

uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący. 

§ 12. 1.  Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

2. Rozpoczęcie i zakończenie pracy Rady Społecznej określa Rada Gminy Zembrzyce. 

3. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w 

następujących przypadkach: 

a) nie uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej co najmniej cztery razy w ciągu roku, 

b) pisemnego zrzeczenia się członkostwa w Radzie Społecznej, 

c) zatrudnienia w Zakładzie, 

d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, 

e) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać, w sprzeczności z interesami Zakładu lub 

podmiotu ją tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady, 

f) na wniosek organu uprawnionego do wskazania swojego przedstawiciela. 

4. Odwołanie lub śmierć członka Rady Społecznej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. 

Wniosek o uzupełnienie zgłasza do Rady Gminy Zembrzyce Wójt Gminy w terminie 2 tygodni od zaistnienia 

zdarzenia. 

§ 13. 1.  Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Gminy 

Zembrzyce. 

2. W rozstrzygnięciu spraw spornych Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce może zasięgać rady Izby 

Lekarskiej, innych organów administracji państwowej oraz nadzoru specjalistycznego. 

 

Struktura organizacyjna zakładu 

 

§ 14. 1) 1. W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach – Zembrzyce 541 

2) Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach – Śleszowice 162.  

2. W skład Przychodni Zdrowia w Zembrzycach wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

a) Poradnia lekarza POZ 

b) Gabinet pielęgniarki POZ 

c) Gabinet położnej POZ 

d) Gabinet medycyny szkolnej w Zespole Szkół w Zembrzycach 

e) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Marcówce 

f) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej. 

2) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

a) Poradnia dla kobiet 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez §1 Uchwały Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmiany 

statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach (Dz, Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. 

poz. 6821), który wszedł w życie z dniem 01 grudnia 2018 roku. 
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b) Gabinet zabiegowo - diagnostyczny przy Poradni dla kobiet   

3) Administracja i obsługa gospodarcza. 

3. W skład Przychodni Zdrowia w Śleszowicach wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

a) Poradnia lekarza POZ 

b) Gabinet pielęgniarki POZ 

c) Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej im Dywizjonu 303 w   Śleszowicach 

2) Leczenie stomatologiczne: 

Poradnia stomatologiczna. 

§ 15. 1.  Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu określa regulamin 

organizacyjny ustalony przez Kierownika Zakładu. 

2. Zakres czynności pracowników ustala Kierownik Zakładu. 

 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

 

§ 16. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. z 2018 r. poz.2190 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do tej 

ustawy w formie podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą. 

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 

zobowiązania. 

3. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez kierownika. 

4. Zakład prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów ustawy 

o rachunkowości. 

5. Zakład decyduje o podziale zysku. 

§ 17. 1. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem. 

2. Zbycie aktywów trwałych Zakładu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może 

nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Gminy Zembrzyce. 

§ 18. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe : 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 

2) z wydzielonej działalności dotyczącej wynajmu pomieszczeń i sprzętu medycznego; 

3) z budżetu samorządów na inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne, 

4) z odsetek od lokat, 

5) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a także pochodzenia zagranicznego; 

6) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie: 

a) organu tworzącego lub innych na podstawie odrębnych przepisów; 

b) osób objętych ubezpieczeniem; 

c) instytucji ubezpieczeniowych; 

d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji; 

e) innych zakładów opieki zdrowotnej; 

f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia; 
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7) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 

8) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

9) zakład może otrzymać środki publiczne na cele i na zasadach określonych w ustawie  z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) lub na podstawie innych 

ustaw, jeśli przepisy tych ustaw tak stanowią. 

§ 19. 1.  Wartość majątku Zakładu określają: 

1) fundusz założycielski; 

2) fundusz zakładu. 

 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20. Nadzór i kontrolę nad Zakładem sprawuje organ tworzący. 

§ 21. 1. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały podmiotu tworzącego. 

2. Właściwym organom przysługuje prawo kontroli Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 22. 1. Statut Zakładu nadaje Rada Gminy Zembrzyce jako podmiot tworzący. 

2. Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury co jego nadanie. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce 

Grzegorz Józefowski 
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