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DRUK Nr 160
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego
w Ożarowie Mazowieckim
Na podstawie art. 42 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2190, 1532, 1629 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie
Mazowieckim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 159/11 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia....................2019 r.
Statut Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim
Rozdział 1.
Nazwa, siedziba i obszar działania
§ 1. 1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, zwany
dalej Zakładem lub Przychodnią w Ożarowie Mazowieckim jest podmiotem leczniczym nie będącym
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej.
2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Ożarów Mazowiecki.
3. Zakład został powołany przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwałą Nr 115/2000 z dnia 15 lutego
2000 roku w sprawie powołania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego
i prowadzenia jako zadania własnego przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim.
§ 2. Siedziba Zakładu znajduje się w Ożarowie Mazowieckim pod adresem: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Marii
Konopnickiej 9.
§ 3. 1. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest teren Gminy Ożarów Mazowiecki.
2. Przepis ust. 1 nie ogranicza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład poza podstawowym
obszarem działania.
§ 4. Zakład działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
6) niniejszego statutu.
Rozdział 2.
Cele i zadania podmiotu
§ 5. 1. Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie
świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii
medycznych oraz metod leczenia.
2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie może uczestniczyć w:
1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód
medyczny;
2) prowadzeniu prac badawczych.
§ 6. 1. Do podstawowych zadań Zakładu należy zapewnienie ludności świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej;
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
3) rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii;
4) działań zapobiegawczych i szczepień ochronnych;
5) laboratoryjnej działalności diagnostycznej;
6) pielęgnacji chorych;
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7) orzekania o stanie zdrowia;
8) prowadzenia działalności profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
2. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania
zawodów medycznych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.
3. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla
placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz
udostępniać swoją bazę na ten cel innym jednostkom.
4. W wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zakład współpracuje z:
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;
2) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi;
3) organizacjami społecznymi;
4) innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków
Rady Społecznej
§ 7. Organami Zakładu są:
1) Kierownik;
2) Rada Społeczna.
§ 8. 1. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.
3. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Zastępcy Kierownika;
2) Głównego Księgowego.
§ 9. Do zadań Kierownika Zakładu należy w szczególności:
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte i nieprzerwane wykonywanie działalności
statutowej, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
2) należyte gospodarowanie mieniem Zakładu;
3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Zakładu.
§ 10. 1. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Kierownik lub osoby przez niego upoważnione.
2. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie finansowe, wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego lub
osoby przez niego upoważnionej.
§ 11. 1. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:
1) Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący Rady
Społecznej;
2) przedstawiciel wskazany przez Wojewodę Mazowieckiego;
3) trzech przedstawicieli wskazanych przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
§ 12. Rada Miejska odwołuje członka Rady Społecznej jeżeli członek Rady Społecznej:
1) nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej;
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na
skutek choroby lub innej nieobecności;
3) zrzekł się członkostwa w Radzie Społecznej;
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4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
§ 13. Działalność statutowa Przychodni w Ożarowie Mazowieckim prowadzona jest w budynkach w Ożarowie
Mazowieckim przy ulicy Marii Konopnickiej 8 i 9 oraz w Filii w Józefowie przy ul. Lipowej 28A.
§ 14. 1. W skład Przychodni w Ożarowie Mazowieckim wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej;
2) poradnie specjalistyczne;
3) poradnia rehabilitacji i fizykoterapii;
4) poradnie diagnostyczne;
5) komórki administracyjne;
6) inne komórki organizacyjne.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Przychodni w Ożarowie Mazowieckim, rodzaj działalności statutowej,
w tym działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania komórek
organizacyjnych oraz sposób kierowania nimi określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 15. Zakład może uzyskiwać środki finansowe będące środkami publicznymi na:
1) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu
medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,
2) remonty,
3) inne niż określone w pkt 1 i 2 inwestycje,
4) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
5) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,
6) realizację programów wieloletnich,
7) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne;
8) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
§ 16. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem
Gminy Ożarów Mazowiecki oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym), zgodnie z przepisami
ustawowymi i celami statutowymi, stosując zasadę staranności i rzetelności.
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Uzasadnienie
Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu nadanego w grudniu 2011 r. (Uchwała Nr 159/11 Rady Miejskiej
w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 grudnia 2011 r.). Na przestrzeni minionych lat prawodawca wielokrotnie
wprowadził nowele przepisów, w tym ustawy o działalności leczniczej. W 2018 roku Gmina oddała do
użytkowania nowy budynek Przychodni, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, a dodatkowo nowy obiekt
stał się również siedzibą GSPZLO. Powyższe wymaga wprowadzenia zmian statutowych. Dla przejrzystości prawa
miejscowego proponuje się wprowadzenie nowego, jednolitego brzmienia Statutu GSPZLO.
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