UCHWAŁA NR XVI/139/12
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Chełmińskim
Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r. Nr 14
poz.89, Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240, Nr 181,poz. 1290; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr
234, poz. 1570; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 76, poz.641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1707;
z 2010r. Nr 96. poz. 620, Nr 107,poz. 679, Nr 230, poz. 1507 i z 2011r. Nr 45, poz. 235) oraz art.18 ust.2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz.
146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdzić przedłożony przez Radę Społeczną Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim , stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/45/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 kwietnia 2011r
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu
Chełmińskim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Michaliszyn
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Załącznik do Uchwały Nr XVI/139/12
Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
Rozdział 1.
§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim, zwany dalej "Zakładem"
jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
2. Siedzibą zakładu jest miasto Radzyń Chełmiński przy ul. Tysiąclecia 21.
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim jako podmiot leczniczy jest
publicznym, samodzielnym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i nadzorowanym przez Radę Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński.
4. Obszar działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej obejmuje teren Gminy Radzyń
Chełmiński
§ 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej działa na podstawie:
1) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku /Dz. U. 2011 Nr 112, poz. 654/,
2) uchwały Nr VIII/31/94 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 1994roku w sprawie
utworzenia Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
3) uchwały Nr XLIV/262/98 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 18 czerwca 1998 w sprawie
przekształcenia Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
4) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej,
5) niniejszego Statutu.
§ 3. Celem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim jest udzielanie
świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, profilaktyka.
§ 4. Do podstawowych zadań Zakładu należy:
1) udzielenie świadczeń medycznych w zakresie opieki podstawowej i specjalistycznej,
2) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,
3) szerzenie oświaty zdrowotnej,
4) inna działalność gospodarcza w zakresie ochrony i promocji, wspomagająca wykonywanie zadań statutowych.
§ 5. Zadania wymienione w § 4 Zakład realizuje poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych o charakterze stacjonarnym i lecznictwa otwartego w ramach posiadanych
specjalności
2) prowadzenie badań profilaktycznych i świadczeń zapobiegawczych oraz czuwanie nad stanem higienicznym
dzieci i młodzieży szkolnej,
3) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
4) organizowanie i prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników zakładu,
5) prowadzenie statystyki i informacji medycznej,
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§ 6. W wykonywaniu zadań określonych w § 5 Zakład współdziała z innymi podmiotami leczniczymi,
lekarzami i pielęgniarkami wykonującymi zawód medyczny w ramach działalności leczniczej po uzyskaniu wpisu
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, z osobami legitymującymi się nabyciem fachowych
kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych /art. 4 ustawy o działalności leczniczej/.
§ 7. Zakład udziela świadczeń bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia społecznego lub
odpłatnie na zasadach określonych w ustawie lub przepisach szczególnych.
§ 8. Osobie, która zgłasza się do Zakładu Opieki Zdrowotnej potrzebującej natychmiastowego udzielenia
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, żadne okoliczności nie mogą stanowić
podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.
Rozdział 2.
Zarządznie zakładem
§ 9. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Podmiotu leczniczego nie będącego
przedsiębiorcą zwany Kierownikiem. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za
nie odpowiedzialność. Kierownik jest pracodawcą wszystkich pracowników Zakładu.
§ 10. Kierownik Zakładu jest zatrudniany przez Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie:
- powołania,
- umowy o pracę,
- umowy cywilno-prawnej.
§ 11. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miejskiej w Radzyniu Chełmińskim
oraz doradczym Kierownika Zakładu,
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego,
3. Rada składa się z 9 osób, w tym :
- Przewodniczącego,
- - 8 członków.
§ 12. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin
Rady Społecznej, zatwierdzony przez Radę Miejską .
Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna zakładu
§ 14. W skład SPZOZ Radzyń Chełmiński wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) poradnia ogólna,
b) poradnia dzieci zdrowych,
c) poradnia dzieci chorych,
d) poradnia stomatologiczna,
e) poradnia stomatologiczna - opieka szkolna,
f) poradnia ginekologiczno – położnicza,
g) gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej,
h) gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej,
i) gabinet medycyny szkolnej,
j) punkt szczepień,
k) gabinet zabiegowy,
l) transport sanitarny.
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§ 15. Zakres działania jednostek organizacyjnych określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez
Kierownika Zakładu.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 16. 1. Podstawą gospodarki zakładu jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu. Podmiot
leczniczy jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, pokrywającego z posiadanych
środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania. Zakład gospodaruje
samodzielnie przekazaną jemu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomością oraz majątkiem własnym.
2. Roczny plan finansowy i sprawozdanie opiniuje Rada Społeczna, natomiast sprawozdanie z realizacji planu
finansowego zatwierdza Rada Miejska Radzynia Chełmińskiego.
§ 17. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i w ustawie
o finansach publicznych.
§ 18. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy chyba, że przepisy odrębne stanowią
inaczej,
2) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki Zdrowotnej,
finansowanej ze środków publicznych,
3) na realizację programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
4) z darowizn, zapasów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem
art.42 ustawy o ZOZ,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.
§ 19. 1. Zakład może otrzymać dotacje budżetowe na:
a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji
zdrowia,
b) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne
c) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego
d) cele szczególne, przeznaczone na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dotacje wymienione w ust.1 przyznaje organ, który utworzył Zakład.
§ 20. Zakład sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów
na zasadach określonych w oddzielnych przepisach
§ 21. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
§ 22. O podziale środków finansowych decyduje Kierownik po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 23. Niniejszy STATUT obowiązuje z dniem podjęcia Uchwały przez Radę Miejską w Radzyniu
Chełmińskim sprawie zatwierdzenia statutu SP ZOZ w Radzyniu Chełmińskim.
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