
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr XXIII /155 / 2008 
 

Rady Gminy Pabianice  
 

z dnia 10 lipca 2008 r. 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach . 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220,Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984  Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 
poz.1055Nr 116poz.1203, Nr 167,poz.1759, z 2005 r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 
2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181,poz.1337, z 2007 r. Nr 48,poz.327, Nr 173,poz.1218 ) w 
związku z 39 ust.2  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. 
Dz. U. z 2007 r. Nr 14 ,poz.89, Nr 123,poz.849, Nr 166,poz.1172,Nr 181,poz.1290) 
 
Rada Gminy Pabianice  uchwala, co następuje : 

 
§1 
 

Zatwierdzić Statut  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego 
Ośrodka Zdrowia w Petrykozach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
urzędowych . 
 
 



 
                                                                                                    
                                                                                                       
  
                                                                                                                                  
 

STATUT 
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKLADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  

- GMINNEGO O ŚRODKA ZDROWIA W PETRYKOZACH 
 

ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w  
Petrykozach zwany dalej „Ośrodkiem Zdrowia” posiada osobowość prawną. 

§2 
Ośrodek Zdrowia działa na podstawie: 
- ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
14 z późniejszymi zmianami),zwanej dalej ustawą, 
- Uchwały Nr      Rady Gminy Pabianice z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w 
Petrykozach , 
- niniejszego Statutu. 

§ 3 
Organem załoŜycielskim Ośrodka Zdrowia jest Gmina Pabianice. 

§ 4 
1. Siedzibą Ośrodka Zdrowia są Petrykozy nr 21 gmina Pabianice . 
2. W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia wchodzą Wiejski Ośrodek Zdrowia w 

Petrykozach gm. Pabianice i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pawłówku gm. Dłutów. 
 

§ 5 
Ośrodek Zdrowia prowadzi działalność zapobiegawczo-leczniczą dla pacjentów 
zamieszkałych na terenie administracyjnie podległym Gminie Pabianice oraz moŜe świadczyć 
usługi w zakresie wymienionym w dalszej części Statutu. 

§ 6 
Ośrodek Zdrowia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym podstawowym 
obszarem udzielania świadczeń zdrowotnych jest Gmina Pabianice. 

§ 7 
Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez 
wojewodę  i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

§ 8 
Nadzór nad Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej- Gminnym Ośrodkiem 
Zdrowia w Petrykozach sprawuje Gmina Pabianice, w imieniu której działa Rada Gminy. 
 
  



ROZDZIAŁ II 
CELE, ZADANIA  I ZAKRES ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH 

 
§9 

 
Głównym zadaniem Ośrodka Zdrowia jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz 
poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie działalności leczniczej, 
profilaktycznej i rehabilitacyjnej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług, a takŜe 
propagowanie zachowań prozdrowotnych. 

 
 

§10 
 

Do podstawowych zadań Ośrodka Zdrowia naleŜy udzielanie świadczeń zdrowotnych 
słuŜących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a przede wszystkim: 
 

1. organizowanie i sprawowanie podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w 
zakresie lecznictwa otwartego. 

2. udzielanie indywidualnych świadczeń w miejscu zamieszkania lub pobytu osób 
wymagających takich świadczeń. 

§ 11 
Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Ośrodek Zdrowia obejmuje 
 w szczególności: 

1. badania i porady lekarskie, 
2. leczenie, prowadzenie dokumentacji i orzekanie o stanie zdrowia oraz czasowej 

niezdolności do pracy, 
3. opiekę nad zdrowym dzieckiem, 
4. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze, 
5. opiekę środowiskową i pielęgnację w domu chorego, 
6. działania diagnostyczne, 
7. udzielanie stomatologicznych świadczeń profilaktyczno-leczniczych, 
8. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej. 

 
§ 12 

1. Ośrodek Zdrowia udziela świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym oraz 
innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych 
przepisów. 

2. Świadczenia zdrowotne udzielane są nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub 
całkowitą odpłatnością – na zasadach określonych w ustawie. 

§ 13 
Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny 
oraz spełniające wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. 
 
  



ROZDZIAŁ III 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§ 14 
 

1. 1.W skład Gminnego Ośrodka Zdrowia wchodzą Wiejski Ośrodek Zdrowia w 
Petrykozach gm. Pabianice i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Pawłówku gm. Dłutów. 

2. W ramach Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Petrykozach działają: 
1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej , 
2) Poradnia Pediatryczna, 
3) Poradnia Stomatologiczna, 
4) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, 
5) Gabinet medycyny szkolnej,  
6) Gabinet zabiegowy, 
7) Punkt szczepień, 
8) Punkt pobrań, 
9) Pracownia EKG i USG 

3. W ramach Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Pawłówku działają: 
1) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej , 
2) Poradnia Pediatryczna, 
3) Poradnia Stomatologiczna, 
4) Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, 
5) Gabinet medycyny szkolnej,  
6) Gabinet zabiegowy, 
7) Punkt szczepień, 
8) Punkt pobrań, 
9) Pracownia EKG i USG 

4. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa 
regulamin porządkowy Ośrodka Zdrowia. 

5. Regulamin, o którym mowa w  ust.4  ustala Kierownik Ośrodka Zdrowia. 
 

ROZDZIAŁ IV 
ZARZĄDZANIE O ŚRODKIEM ZDROWIA 

 
§ 15 

Organami Ośrodka Zdrowia są: 
1) Kierownik , 
2) Rada Społeczna. 

 
§ 16 

Ośrodkiem Zdrowia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik. 
§ 17 

Wójt Gminy Pabianice zatrudnia Kierownika Ośrodka na podstawie powołania, umowy o 
pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

§  18 
Kierownik  samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka Zdrowia i 
ponosi za nie odpowiedzialność. 

§ 19 
1. Kierownik jest przełoŜonym pracowników oraz ich pracodawcą w rozumieniu 

Kodeksu Pracy. 



2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala Kierownik w formie 
załączników do umów o pracę. 

§  20 
Kierownik jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie 
przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach 
zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami. 

§ 21 
Podczas nieobecności Kierownika  Ośrodka Zdrowia zastępuje go wyznaczony przez niego 
pracownik Ośrodka Zdrowia. 

§  22 
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz organem 
doradczym Kierownika  Ośrodka Zdrowia. 
 

§  23 
1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Gminy. 
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
3. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej. 

§  24 
1. Rada Społeczna składa się z 7 osób. 
2. W skład Rady wchodzi: 

a) Wójt Gminy Pabianice jako jej Przewodniczący, 
b) Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego, 
c) 5 członków wyłonionych  przez Radę Gminy Pabianice . 

3. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Gminy 
Pabianice . 

§ 25 
Do zadań Rady Społecznej Ośrodka  naleŜy: 
1) przedstawianie Radzie Gminy Pabianice wniosków  lub opinii w sprawach związanych z: 

a) zmianą lub rozwiązaniem umowy o korzystanie ze środków publicznych, 
b) planem inwestycyjnym, rzeczowo - finansowym i projektem budŜetu, 
c) zakupem lub przyjęciem darowizny nowego sprzętu, 
d) rocznym sprawozdaniem z realizacji planu i budŜetu, 
e) przekształceniem, likwidacją Ośrodka Zdrowia , jego przebudową lub rozszerzeniem 

działalności, 
f) zaciąganiem kredytów bankowych oraz przyjmowaniem i udzielaniem dotacji, 
g) podziałem nadwyŜki finansowej, 
h) przyznawaniem Kierownikowi Ośrodka  nagród, jeŜeli nagrody przewidują przepisy, o 

których mowa w art. 40 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, 
i)  odwołaniem, rozwiązaniem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z 

Kierownikiem Ośrodka Zdrowia , 
2) uchwalanie statutu i zmian w statucie Ośrodka Zdrowia , 
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności, 
4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Ośrodka Zdrowia, 
5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków uŜytkowników Ośrodka Zdrowia  z 
wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu, 
6) przedstawianie wniosków organowi, który finansuje określony zakres działalności, w 
imieniu którego Rada Społeczna Ośrodka  występuje, 
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie Ośrodka Zdrowia  lub wynikających z 
innych przepisów prawa. 
 



§ 26 
W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz mogą uczestniczyć 
przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych 
i inne zaproszone osoby. 

§ 27 
Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa 
odrębny regulamin. 
 

ROZDZIAŁ V 
GOSPODARKA FINANOWA 

 
§  28 

1. Ośrodek Zdrowia prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu 
opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych dochodów 
koszty i zobowiązania na zasadach  określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia  1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej  (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14 z późniejszymi zmianami), 

2. Rachunkowość zakład prowadzi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 
r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami). 

§ 29 
Podstawą gospodarki Ośrodka Zdrowia jest plan finansowy ustalany przez Kierownika . 

§ 30 
Ośrodek Zdrowia moŜe uzyskiwać środki finansowe z następujących źródeł: 

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie: 
a) Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach podpisanych kontraktów, 
b) Rady Gminy Pabianice, 
c) innych podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów, 
d) osób objętych ubezpieczeniem innym niŜ ubezpieczenie społeczne, 
e) instytucji ubezpieczeniowych, 
f) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji, 
g) innych zakładów opieki zdrowotnej oraz innych miast i gmin,        
h) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach 
ubezpieczenia, 

2) na realizację zleconych zadań i programów zdrowotnych, 
3) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niŜ wymieniona w pkt. l, 
4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a takŜe pochodzenia 

zagranicznego, z zastrzeŜeniem § 32. 
 

§ 31 
1. Ośrodek Zdrowia  moŜe otrzymywać dotacje budŜetowe  na: 
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów 

zdrowotnych oraz promocji zdrowia, 
2) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
3) remonty, inwestycje , w tym  zakup  aparatury i sprzętu  medycznego, 
4) cele szczególne określone w odrębnych przepisach.          
2. Dotacje, o których mowa w ust. l  przyznaje Rada Gminy Pabianice. 

 
§ 32 

Zakup lub przyjęcie darowizny nowego sprzętu i aparatury medycznej o określonym przeznaczeniu i standardzie 
przez Ośrodek wymaga zgody Rady Gmin y Pabianice , po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną Ośrodka. 



 
§ 33 

1. Wartość majątku publicznego Ośrodka Zdrowia określają: 
1) fundusz załoŜycielski, 
2) fundusz Ośrodka Zdrowia . 

2. Fundusz załoŜycielski Ośrodka Zdrowia  stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi  części mienia 
komunalnego. 

3. Fundusz Ośrodka Zdrowia  stanowi wartość majątku Ośrodka  po odliczeniu funduszu załoŜycielskiego. 
 

§ 34 
Fundusz załoŜycielski zwiększają przekazane z budŜetu gminy dotacje na remonty, inwestycje, w tym  zakup   
aparatury i sprzętu medycznego oraz inne dotacje na cele rozwojowe. 
 

§ 35 
1. Fundusz Ośrodka Zdrowia  zwiększa się o: 

1) zysk netto, 
2) kwoty zwiększenia  wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowanie tych 
aktywów. 

2. Fundusz Ośrodka Zdrowia  zmniejsza się o: 
1) stratę netto , 
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych 
aktywów. 

3. Do amortyzacji aktywów trwałych  stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach. 
 
 

§ 36 
1. Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Zdrowia  jest roczny plan finansowo - rze-

czowy, obejmujący przychody i koszty  oraz stan środków obrotowych. 
3. Plan finansowo - rzeczowy Ośrodka Zdrowia  opiniuje Rada Społeczna, a zatwierdza 

Kierownik Ośrodka . 
4. W planie finansowo - rzeczowym Ośrodka Zdrowia  mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku 

lub mogą być realizowane wyŜsze od planowanych przychody i koszty bez zmiany planu pod 
warunkiem, Ŝe nie spowoduje to ujemnego wyniku finansowego. 

5. Uprawnionym do dokonywania zmian w planie finansowo - rzeczowym, o których mowa w 
ust. 4 jest Kierownik Ośrodka Zdrowia . 

 
§ 37 

Ośrodek Zdrowia  samodzielnie decyduje o podziale zysku. 
 

§ 38 
1. Ujemny wynik finansowy  pokrywa we własnym zakresie lub z kredytu bankowego. 
2. Ujemny wynik finansowy Ośrodka Zdrowia  nie moŜe być podstawą do zaprzestania działalności, 

jeŜeli jego dalsze istnienie uzasadnione jest celami i zadaniami, do których realizacji 
został powołany, a realizacji tych zadań nie moŜe przejąć inny zakład w sposób zapewniający 
nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością. 

3. JeŜeli ujemny wynik finansowy  nie moŜe być pokryty we własnym zakresie lub z 
kredytu bankowego, a Rada Społeczna Ośrodka  nie wskaŜe innego sposobu pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego Rada Gminy  podejmuje uchwałę o zmianie formy 
gospodarki finansowej lub o jego likwidacji. 



4. Gmina, z zachowaniem ust. 2, pokrywa ujemny wynik finansowy Ośrodka Zdrowia  ze środków 
publicznych i określa   formę dalszego finansowania Ośrodka Zdrowia . 

 
ROZDZIAŁVI 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
§ 39 

Ośrodek Zdrowia prowadzi dokumentację medyczną, materiałową i uŜywa pieczęci zgodnie z 
odrębnymi przepisami prawa. 

§  40 
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia: 
ustawy, Kodeks Pracy i inne obowiązujące przepisy. 
 


