
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/150/2016 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Lgocie Wielkiej 

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

nych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 296) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 618 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z 

dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Pu-

blicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej, zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej oraz poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Lgota Wielka – www.lgota.i-bip.pl . 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 

 

 

Piotr Nita 

 

                                                      
1) Zm. z 2014 r. poz. 1138 oraz z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3710

http://www.lgota.i-bip.pl/


Załącznik do Uchwały Nr XXIV/150/2016 Rady Gminy w 

Lgocie Wielkiej z dnia 27 lipca 2016 r. 

OBWIESZCZENIE  

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

 z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego 

 Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej 

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

innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIX/120/2012 

Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publiczne-

mu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 1979), zmie-

niony: 

1) uchwałą Nr XXVII/167/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie nadania Sta-

tutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2013 r. poz. 984); 

2) uchwałą Nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie nadania Sta-

tutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 887) 

- zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej 

 

 

Piotr Nita 
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Załącznik do obwieszczenia Rady Gminy w Lgocie Wiel-

kiej z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-

go tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Samodziel-

nemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgo-

cie Wielkiej 

UCHWAŁA NR XIX/120/2012 

RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ 

z dnia 11 maja  2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia  

w Lgocie Wielkiej 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2016 r., poz. 446) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. 

U. 2015 r., poz. 618 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

S T A T U T 

Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia 

w Lgocie Wielkiej 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej zwany dalej „Ośrodkiem” jest 

samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym i nadzorowanym przez Gminę Lgota 

Wielka, wykonującym działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wiel-

kiej.2)  

2. Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Lgocie Wielkiej jest podmiotem leczniczym niebę-

dącym przedsiębiorcą. 

3. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Gmina Lgota Wielka. 

4. Ośrodek posiada osobowość prawną, którą uzyskał z dniem wpisania do rejestru podmiotów leczniczych 

prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem0000150918. 

§ 2. Ośrodek działa w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z 2011 r. z późn.zm.); 

2) inne akty normatywne dotyczące podmiotów leczniczych; 

3) uchwałę Nr XXXI/127/2001 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 22 października 2001 r. w sprawie 

utworzenia Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej; 

4) niniejszy statut. 

Rozdział 2. 

Siedziba i obszar działania 

§ 3. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Lgota Wielka. 

                                                      
1) Zm. z 2014 r. poz. 1138 oraz z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991. 
2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) uchwały nr XXVII/167/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 grudnia 

2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 roku w 

sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2013 roku poz. 984), który wszedł w życie 8 marca 2013 r. 
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§ 4. 1. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren województwa łódzkiego.3)  

2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych osobom przyjezdnym z całego kraju i cudzoziemcom. 

3. Ośrodek udziela również świadczeń zdrowotnych każdej osobie, która potrzebuje natychmiastowej po-

mocy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 

Rozdział 3. 

Cel i zadania Ośrodka 

§ 5. Celem Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. 

§ 6. Do zadań Ośrodka zdrowia należy w szczególności: 

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej; 

2) udzielanie innych świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych w zakresie zawartego z Narodowym 

Funduszem Zdrowia kontraktu; 

3) wykonywanie badań diagnostycznych; 

4) promocja zdrowia; 

5) zabezpieczanie świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży szkolnej; 

6) prowadzenie spraw związanych ze statystyką i analityką medyczną oraz dokumentację chorych; 

7) prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności techniczno-eksploatacyjnej oraz ekonomiczno-

finansowej; 

8) wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, obronnością i ochroną przeciwpoża-

rową; 

9) prowadzenie innej działalności wynikającej z odrębnych przepisów lub zleconej przez organ nadzorujący; 

10) przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód 

medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Rozdział 4. 

Rodzaj i zakres prowadzonych świadczeń zdrowotnych 

§ 7. 1. Świadczeniem zdrowotnym udzielanym przez Ośrodek są działania służące 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 : 

1) badaniem i poradą lekarską; 

2) leczeniem; 

3) opieką nad kobietą ciężarną, jej płodem, połogiem oraz noworodkiem; 

4) badaniem diagnostycznym; 

5) pielęgnacją chorych; 

6) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi; 

7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia; 

8) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne. 

2. Ośrodek udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością albo odpłatnie na zasa-

dach określonych w odrębnych przepisach lub umowach cywilno-prawnych. 

3. Ośrodek może świadczyć inne usługi w zakresie: 

                                                      
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały nr XVII/117/2016 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 29 stycznia 

2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 roku w 

sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2016 roku poz. 887), który wszedł w życie 9 marca 2016 r. 
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1) wynajmu pomieszczeń; 

2) wynajmu powierzchni reklamowych; 

3) wykonywania odpłatnych usług diadnostycznych, terapeutycznych i orzeczniczych dla innych podmiotów; 

4) wynajmu, dzierżawy lub oddawania w użytkowanie wyposażenia, narzędzi urzadzeń, sprzętu medycznego i 

pomocniczego itp. 

Rozdział 5. 

Organy Ośrodka i struktura organizacyjna 

§ 8. 1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działaniami Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. 

2. Kierownik Ośrodka podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie 

odpowiedzialność. 

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 

§ 9. 1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzacego oraz organem doradczym Kierownika Ośrodka. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 

3. W skład Rady Społecznej wchodzi jako przewodniczący Wójt Gminy, jako członkowie: 

1) przedstawiciel Wojewody; 

2) 3 przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy. 

4. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przed upływem kadencji, w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji; 

2) w przypadku braku  uczestnictwa w  co najmniej 4 kolejnych posiedzeniach Rady; 

3) innych ważnych powodów. 

5. Odwołania dokonuje podmiot tworzący, który ma obowiązek powołać na miejsce członka odwołanego 

nowego członka Rady Społecznej. 

6. Ustępu 5 nie stosuje się w okresie 3 miesięcy przed końcem kadencji Rady Społecznej. 

7. Przewodniczący i członkowie Rady Społecznej wykonują swoje funkcje osobiście . 

8. Rada Społeczna działa na podstawie ustawy o działalności leczniczej i niniejszego statutu oraz uchwalo-

nego przez siebie regulaminu, określającego w szczególności: 

1) sposób zwoływania posiedzeń Rady; 

2) tryb pracy Rady; 

3) sposób podejmowania prawomocnych uchwał. 

§ 10. Do zadań Rady Społecznej należy: 

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków  i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, jego przebudową, rozszerzeniem lub ogranicze-

niem jego działalności; 

3) przyznawanie nagród Kierownikowi Ośrodka; 

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzaniu podmiotem leczniczym z Kierow-

nikiem Ośrodka; 

5) regulaminu organizacyjnego Ośrodka. 

2. Przedstawianie Kierownikowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach: 
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1) planu finansowego, w tym  planu  inwestycyjnego Ośrodka; 

2) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym inwestycyjnego Ośrodka; 

3) kredytów bankowych lub dotacji; 

4) podziału zysku Ośrodka. 

3. Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przekładanie go do zatwierdzenia Radzie Gminy. 

4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 

Ośrodka z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym statucie. 

§ 11. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Ośrodka przysługuje odwołanie do podmiotu tworzące-

go, w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. 

§ 12. 1. W skład przedsiębiorstwa - Ośrodka Zdrowia w Lgocie Wielkiej wchodzą następujące komórki or-

ganizacyjne: 

1) poradnia ogólna; 

2) poradnia dla dzieci chorych; 

3) poradnia dla dzieci zdrowych z punktem szczepień; 

4) poradnia K; 

5) gabinet zabiegowy; 

6) gabinety medycyny szkolnej; 

7) stanowisko pielęgniarki środowiskowej; 

8) stanowisko położnej środowiskowej; 

9) pracownia diagnostyczna; 

10) punkt pobrań do badań laboratoryjnych.4)  

Rozdział 6. 

Gospodarka finansowa 

§ 13. Ośrodek prowadzony jest w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i 

uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązań. 

§ 14. 1. Gospodarka finansowa opiera się na zasadach określonych w: 

1) ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112 poz.654 z 2011 r. z późn.zm ); 

2) innych przepisach finansowych dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

§ 15. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi plan finansowy ustalony przez Kierownika Ośrod-

ka . 

§ 16. Ośrodek prowadzi rachunkowość na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

§ 17. Ośrodek samodzielnie decyduje o podziale zysku. 

§ 18. Ośrodek jako osoba prawna samodzielnie ponosi odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. 

§ 19. 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe, w tym dotacje i darowizny: 

1) z tytułów i na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej; 

                                                      
4) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały nr XXVII/167/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 28 grudnia 

2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej z dnia 11 maja 2012 roku w 

sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Lgocie Wielkiej (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego z 2013 roku poz. 984), który wszedł w życie 8 marca 2013 r. 
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2) odpłatnych świadczeń zdrowotnych i realizacji programów zdrowotnych wykonywanych na zlecenie orga-

nów administracji samorządowej, rządowej, instytucji zakładów pracy, organizacji społecznych; 

3) odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych ubezpieczonym lub za udzielanie świadczeń zdrowotnych 

nie przysługujących w ramach ubezpieczenia społecznego; 

4) z tytułu organizacji szkoleń, prowadzonych praktyk zawodowych w oparciu o umowy ze szkołami, uczel-

niami wyższymi, zawodowymi, instytucjami; 

5) z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych na wniosek osób fizycznych, poza systemem ubezpieczeń spo-

łecznych; 

6) z tytułu najmu pomieszczeń i lokali użytkowych; 

7) z tytułu dzierżawy sprzętu, terenu, powierzchni reklamowych; 

8) z tytułu sprzedaży materiałów medycznych, środków farmaceutycznych, leków w zgodzie z przepisami 

prawa farmaceutycznego, sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych; 

9) ze sprzedaży materiałów technicznych, zbędnego wyposażenia, itp.; 

10) z tytułu udostępniania dokumentacji medycznej i innej archiwalnej, usług kserograficznych; 

11) z tytułu wydawania orzeczeń, opinii wykraczających poza obowiązek wynikający z przepisów ubezpie-

czenia zdrowotnego i zaopatrzenia emerytalno-rentowego; 

12) z tytułu prowadzenia badań i eksperymentów na zlecenie uprawnionych instytucji; 

13) z tytułu prowadzenia zbiórki publicznej zgodnie ze stosowanymi przepisami; 

14) z tytułu realizacji innych zadań określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia. 

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepi-

sy prawa. 
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