
UCHWAŁA NR XXXIX/433/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638, poz. 1948 i poz. 2260) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/437/2006 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 27 października 
2006 r. w sprawie zatwierdzenia uchwały Nr 7/2006 Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Bornem Sulinowie, zmieniona uchwałą Nr XVIII/206/2008 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 
4 kwietnia 2008 r. oraz uchwałą Nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 5 lutego 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie.

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/433/2017
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie
z dnia 26 października 2017 r.

S T A T U T
Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Bornem Sulinowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie nadaje się nazwę 
„Zespół Opieki Zdrowotnej”.

2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie zwany dalej „Zespołem”, jest podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1638 z późn. zm.).

3. Zespół Opieki Zdrowotnej może używać nazwy skróconej „ZOZ Borne Sulinowo”.

4. Siedziba Zespołu mieści się w Bornem Sulinowie przy ul. Orła Białego 5.

5. Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowym pod numerem KRS: 
0000002158.

6. Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego w księdze rejestrowej pod numerem 000000018245.

7. Organem tworzącym Zespół jest Gmina Borne Sulinowo.

8. Organem sprawującym nadzór nad Zespołem jest Rada Miejska w Bornem Sulinowie.

9. Zespół może ustalić własne godło, logo i odznakę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Zespół działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.);

2) zarządzenia Wojewody Koszalińskiego Nr 77 z dnia 21 września 1998 r. w sprawie przekształcenia 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie w samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej;

3) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych 
publicznych zakładów zdrowotnych, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 65, poz. 659 z późn. zm.);

4) postanowień niniejszego statutu;

5) innych przepisów prawnych dotyczących podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą działającego 
w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 3. Ujęte w statucie określenia oznaczają:

1) ustawa -  ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2) statut - Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej;

3) Regulamin Organizacyjny - Regulamin Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej;

4) podmiot tworzący - Gmina Borne Sulinowo;

5) dyrektor - Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie;

6) Rada Społeczna - Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bornem 
Sulinowie.
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§ 4. 1. Zespół realizuje cele i zadania statutowe na terenie gminy Borne Sulinowo w Ośrodku Zdrowia 
w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5 oraz w Ośrodkach Zdrowia w Silnowie 19 oraz w Łubowie ul. 
Strzelecka 3/1.

2. Przepis ust.1 nie ogranicza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom spoza 
podstawowego obszaru działania.

Rozdział 2. 

Cele i zadania

§ 5. 1. Zespół prowadzi działalność leczniczą w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w umowach z dysponentem środków.

§ 6. Podstawowym celem działania Zespołu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz 
inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich 
wykonywania.

§ 7. 1.  Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń  zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;

2) udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

3) udzielanie świadczeń stomatologicznych i protetycznych;

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.

2. Zespół 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:

1) badaniem i poradą lekarską;

2) leczeniem;

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

4) opieką nad zdrowym dzieckiem;

5) badaniami diagnostycznymi, w tym analityką medyczną;

6) pielęgnacją chorych;

7) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;

8) szczepieniami ochronnymi i innymi działaniami zapobiegawczymi;

9) opieką pielęgniarską w zakładach nauczania i wychowania;

10) opieką pielęgniarki i położnej w środowisku;

11) promocją zdrowia;

12) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne;

13) badaniami profilaktycznymi i sanitarnymi.

3. W wykonywaniu zadań Zespół współpracuje z:

1) innymi placówkami opieki zdrowotnej na obszarze województwa, a szczególne z sąsiadującymi;

2) Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną;

3) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej;
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4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

5) samorządem terytorialnym.

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna

§ 8. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 9. Struktura organizacyjna Zespołu stanowi załącznik do statutu.

Rozdział 4.
Zarządzanie Zespołem

§ 10. 1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Z dyrektorem Zespołu stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej.

3. Stosunek pracy z dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej nawiązuje podmiot tworzący.

4. Dyrektor Zespołu podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące działalności Zespołu i ponosi za 
nie odpowiedzialność.

5. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

6. W razie nieobecności dyrektora zastępstwo wykonuje główny księgowy lub inna osoba upoważniona 
przez dyrektora.

§ 11. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zespołu w sposób zapewniający prawidłowe wykonywania działalności leczniczej 
oraz innych zadań statutowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami;

2) należyte gospodarowanie mieniem Zespołu oraz mieniem Gminy Borne Sulinowo przekazanym 
w nieodpłatne użytkowanie;

3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zespołu.

§ 12. 1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 
tworzącego oraz organem doradczym dyrektora Zespołu. 

2. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miejską w Bornem Sulinowie.

3. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący – Burmistrz Bornego Sulinowa lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie: przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę Miejską w Bornem 
Sulinowie w liczbie 4 osób.

4. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy dyrektor Zespołu.

5. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zespołu.

§ 13. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata, licząc od dnia powołania.

2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowej 
Rady Społecznej.

§ 14. 1. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku: 

1) pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Społecznej;

2) trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek 
choroby;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) nierealizowania obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej.
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2. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa na skutek śmierci członka Rady Społecznej.

3. W przypadku odwołania, albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem jej 
kadencji Rada Miejska w Bornem Sulinowie z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego dana osoba była 
przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

§ 15. Do zadań rady społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu 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 nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;

2) przedstawianie dyrektorowi 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 przyjęcia 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 i statucie.

§ 16. Od uchwał Rady Społecznej dyrektorowi Zespołu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej 
w Bornem Sulinowie w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa

§ 17. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej i w oparciu o obowiązujące przepisy finansowe, w tym w szczególności ustawy o rachunkowości. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest plan finansowy ustalany przez dyrektora Zespołu 
i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

3. Zespół sporządza sprawozdawczość finansową przewidzianą obowiązującymi przepisami dla 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

4. Zespół pokrywa z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i reguluje 
zobowiązania.

5. Zespół samodzielnie decyduje o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.

6. Zespół pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy, chyba że przepis szczególny stanowi 
inaczej.

7. Podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy Zespołu w przypadku przewidzianym 
w ustawie.

8. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami gminnymi 
oraz majątkiem ruchomym.

9. Zbycie aktywów trwałych Zespołu, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie może 
nastąpić wyłącznie za zgodą pisemną podmiotu tworzącego.

§ 18. 1. Zespół może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł przewidzianych ustawą.

2. Zespół może uzyskiwać dochody z działalności innej niż lecznicza między innymi z:
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1) najmu pomieszczeń na prowadzenie działalności leczniczej;

2) wykonywania za odpłatnością badań laboratoryjnych i diagnostycznych;

3) udzielania za odpłatnością świadczeń zdrowotnych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa;

4) usług transportowych;

5) usług kserograficznych;

6) usług sterylizacyjnych.

3. Wpływy finansowe, o których mowa w ust. 2, w całości przeznaczone są na sfinansowanie działalności 
statutowej Zespołu.

Rozdział 6.
Mienie Zespołu

§ 19. 1. Wartość majątku Zespołu określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

2. Fundusz Zespołu stanowi wartość majątku Zespołu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy 
o działalności leczniczej i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 21. Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik

do Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bornem Sulinowie

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BORNEM SULINOWIE

1. Jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) Miejski Ośrodek Zdrowia w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5,

b) Ośrodek Zdrowia w Silnowie 19,

c) Ośrodek Zdrowia w Łubowie ul. Strzelecka 3/1.

2. Komórki organizacyjne:

1) Miejski Ośrodek Zdrowia w Bornem Sulinowie ul. Orła Białego 5:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

d) poradnia dzieci zdrowych,

e) poradnia dzieci chorych,

f) punkt szczepień,

g) gabinet USG,

h) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

i) laboratorium,

j) poradnia neurologiczna,

k) poradnia okulistyczna,

l) poradnia dermatologiczna,

m) poradnia otolaryngologiczna,

n) poradnia położniczo-ginekologiczna,

o) poradnia chirurgiczna,

p) poradnia stomatologiczna ,

q) poradnia stomatologiczna do 18 r.ż.,

r) zespół transportu sanitarnego,

s) gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy poradni położniczo-ginekologicznej,

t) gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy poradni chirurgicznej ogólnej,

u) gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy okulistycznej,

v) gabinet diagnostyczno- zabiegowy przy poradni otolaryngologicznej;

2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Silnowie 19:

a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

d) punkt pobierania materiału laboratoryjnego,

e) punkt szczepień;

3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Łubowie ul. Strzelecka 3/1:
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a) poradnia lekarza POZ,

b) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

c) gabinet diagnostyczno - zabiegowy,

d) punkt pobierania materiału laboratoryjnego,

e) punkt szczepień;

4) Medycyna szkolna

a) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Bornem Sulinowie,

b) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Liceum Ogólnokształcącym w Bornem 
Sulinowie,

c) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Łubowie,

d) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Jeleniu,

e) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Juchowie.
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