UCHWAŁA NR XXV/235/04
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE
z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głownie .
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. „o samorządzie
gminnym” (t.j. 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) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 1991r. „o zakładach opieki zdrowotnej” (Dz.U. Nr 91 poz.408,z 1992r. Nr 63
poz.315, z 1994r. Nr 121, poz.591, z 1995r. Nr 138, poz.682 ,Nr 141, poz.692, z 1996r.
Nr 24, poz.110 z 1997r. Nr 104, poz.661 Nr 121, poz.769 , z 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 117,
poz.756 i Nr 162, poz.1115, z 1999r. Nr 28, poz.255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000r. Nr 3,
poz.28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz.489, Nr 84, poz.948 i Nr 120,poz.1268 oraz z 2001r. Nr 5,
poz.45, Nr 88, poz.961, Nr 100, poz.1083, Nr 111, poz.1193, Nr 113, poz.1207, Nr 126,
poz.1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz.1407, z 2002r. Nr 113, poz.984, z 2003r. Nr 45, poz.391,
Nr 124, poz. 1151i 1152 , Nr 171,poz.1663,Nr 213 , poz.2081 i Nr 223, poz. 2215 , z 2004r.
Nr 210 , poz.1235 ).
Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:
§1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Głownie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc uchwała Nr X/82/03 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 20 października
2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głownie oraz Nr XIX/180/04 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca
2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głownie.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głowna.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Vice Przewodniczący Rady Miejskiej
w Głownie
/-/ Bartłomiej Prośniak

Załącznik
do uchwały Nr XXV/235/04
Rady Miejskiej w Głownie
Z dnia 30 grudnia 2004r.

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głownie
Rozdział I – Postanowienia ogólne
§1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głownie, zwany dalej
„Zakładem”, działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz
niniejszego statutu.
§2
1. Organem, który utworzył Zakład jest Gmina Miasta Głowno.
2. Zakład posiada osobowość prawną.
§3
1. Siedziba Zakładu znajduje się w Głownie, ul. Wojska Polskiego 32/34.
2. Zakład działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym
podstawowym obszarem udzielania świadczeń są: Miasto Głowno, Gmina
Głowno, Miasto i Gmina Stryków.
Rozdział II – cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń.
§4
Głównym celem Zakładu jest podejmowanie działań na rzecz ochrony oraz
poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie
działalności leczniczej, profilaktycznej.
§5
1. Zadaniem Zakładu jest organizowanie i udzielanie świadczeń
zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania osobom,
których stan zdrowia tego wymaga, w szczególności związane z:
- badaniem i poradą lekarską
- leczeniem
- rehabilitacją leczniczą
- opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz noworodkiem
- opieką nad zdrowym dzieckiem
- badaniami diagnostycznymi, w tym z analityki medycznej
Zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową
odpłatnością, odpłatnie na zasadach określonych w przepisach prawa lub
umowach cywilnych
§6
Zakład udziela świadczeń w zakresie:
1. Szpital znajdujący się w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34 udziela
świadczeń w zakresie:
- chorób wewnętrznych,
- chirurgii ogólnej,
- ginekologii i położnictwa,
- noworodków,
- izba przyjęć,
- ambulatorium ogólne
- przewlekle chorych
Ilość łóżek ww. oddziałach określa zał. Nr 1
2. Pracownia diagnostyki obrazowej w Głownie przy ul. Wojska Polskiego
32/34 udziela świadczeń w zakresie:
-

USG
RTG
Endoskopii
prób wysiłkowych

3. Przychodnia Rejonowa w Głownie przy ul. Kopernika 19 udziela świadczeń
w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- medycyny przemysłowej
- medycyny szkolnej
- chirurgii ogólnej

-

laryngologii
neurologii
ortopedii
reumatologii
rehabilitacji
pulmonologii
urologii
diabetologii
dermatologii
ginekologii-położnictwa
ftyzjatrii
okulistyki
zdrowia psychicznego
alergologii
stomatologii ogólnej
ortodoncji
protetyki stomatologicznej

4 Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Głownie przy
ul. Żeromskiego 4 udziela świadczeń w zakresie:
- psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
- indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych
- rehabilitacji
- programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu
- udzielania indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych
osobom uzależnionym od alkoholu
- działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób
uzależnionych
- wspierania działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie
wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby
konsultacji lekarzom
- współpracy z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów
alkoholowych oraz z grupami samopomocowymi
- leczenia syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
- leczenia syndromu DDD ( dorosłe osoby, które wychowały się w rodzinie
dysfunkcyjnej
5. Przychodnia Rejonowa w Strykowie przy ul. Kościuszki 29 udziela
świadczeń w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- medycyny szkolnej
- chirurgii ogólnej
- ortopedii

-

laryngologii
neurologii
rehabilitacji
dermatologii
ginekologii-położnictwa
okulistyki
stomatologii ogólnej

6. Punkt lekarski w Koźlu, Koźle 43 udziela świadczeń w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
7. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bratoszewicach Pl. Staszica 1 udziela świadczeń
w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
8. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrej przy ul.Wodnej 5 udziela świadczeń
w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii ogólnej
9. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kolonii Niesułków nr 28 udziela świadczeń
w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- stomatologii ogólnej
10. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Karnkowie, Karnków 49, 95-015 Głowno,
udziela świadczeń w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej

Rozdział III – Organy zakładu i struktura organizacyjna
§7
1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania
Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.
3. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zakładu korzysta z opinii
właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
4. Stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz
Głowna w trybie określonym przepisami prawa.

§8
1. Dyrektor Zakładu jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu
2. Dyrektor Zakładu jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich
uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach
zdrowotnych, określonych odrębnymi przepisami prawa.
§9
Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą następujące jednostki i komórki
organizacyjne:
1.Administracja zakładu, w skład której wchodzą:
- dział ekonomiczno-finansowy
- sekcja kadr i spraw socjalnych
- dział administracyjno-techniczny
- stanowisko ds. bhp i p.poż.
- stanowisko informatyka
- sekretariat
2. Szpital Miejski w Głownie ul. Wojska Polskiego 32/34 z komórkami
organizacyjnymi:
- oddział chorób wewnętrznych
- oddział chirurgii ogólnej
- oddział ginekologiczno-położniczy
- oddział noworodków
- izba przyjęć
- ambulatorium ogólne
- oddział dla przewlekle chorych
- blok operacyjny i dział anestezjologii
- gabinet rehabilitacji szpitalnej
- przełożona pielęgniarek
- dział metodyczno-organizacyjny i statystyki medycznej
3. Apteka w Głownie przy ul. Wojska Polskiego 32/34
4. Pracownia diagnostyki obrazowej w Głownie ul. Wojska Polskiego 32/34 z
komórkami organizacyjnymi:
- pracownia USG
- pracownia RTG
- pracownia endoskopii

- pracownia prób wysiłkowych
5. Przychodnia Rejonowa w Głownie ul. Kopernika 19 z komórkami
organizacyjnymi:
- poradnia ogólna
- poradnia dla dzieci
- poradnia (gabinet) położnej środowiskowej
- poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
- poradnia medycyny przemysłowej
- poradnia medycyny szkolnej
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia laryngologiczna
- poradnia neurologiczna
- poradnia ortopedyczna
- poradnia reumatologiczna
- poradnia rehabilitacyjna
- gabinet rehabilitacji medycznej
- ośrodek rehabilitacji dziennej
- poradnia pulmonologiczna
- poradnia urologiczna
- poradnia diabetologiczna
- poradnia dermatologiczna
- poradnia ginekologiczno-położnicza
- poradnia ftyzjatryczna
- poradnia okulistyczna
- poradnia zdrowia psychicznego
- poradnia alergologiczna
- poradnia stomatologii ogólnej
- poradnia ortodontyczna
- poradnia protetyki stomatologicznej
6. Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Głownie przy
ul. Żeromskiego 4 z komórkami organizacyjnymi:
- poradnia dla osób uzależnionych
- poradnia dla osób współuzależnionych
- punkt konsultacyjny w Strykowie przy ul. Kościuszki 29
- punk konsultacyjny w Dmosinie - przy Urzędzie Gminy
7. Przychodnia Rejonowa w Strykowie przy ul. Kościuszki nr 29 z komórkami
organizacyjnymi:
- poradnia ogólna

-

poradnia dla dzieci
poradnia (gabinet) położnej środowiskowej
poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
gabinet zabiegowy
punkt szczepień
poradnia medycyny szkolnej
poradnia chirurgii ogólnej
poradnia ortopedyczna
poradnia laryngologiczna
poradnia neurologiczna
poradnia rehabilitacyjna
gabinet rehabilitacji medycznej
poradnia dermatologiczna
poradnia ginekologiczno-położnicza
poradnia okulistyczna
poradnia stomatologii ogólnej

8. Punkt lekarski w Koźlu, Koźle 43 z komórkami organizacyjnymi:
- poradnia poz
- gabinet zabiegowy
9. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Bratoszewicach ul. Staszica 1 z komórkami
organizacyjnymi:
- poradnia poz
- poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
- gabinet zabiegowy
- punkt szczepień
10. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrej ul. Wodna 5 z komórkami
organizacyjnymi:
- poradnia poz
- poradnia stomatologii ogólnej
- poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
- gabinet zabiegowy
11. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Kolonii Niesułków nr 28 z komórkami
organizacyjnymi:
- poradnia poz
- poradnia stomatologii ogólnej
- poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej
- gabinet zabiegowy

12. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Karnkowie, Karnków 49, 95-015 Głowno z
komórkami organizacyjnymi:
- poradnia poz
§ 10
1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:
- zastępcy dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych (gdy dyrektor jest
lekarzem)
- zastępcy dyrektora ds. lecznictwa (gdy dyrektor nie jest lekarzem)
- głównego księgowego,
- kierowników jednostek organizacyjnych,
- kierowników komórek organizacyjnych.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje zastępca
lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba.
Rozdział IV – Rada Społeczna
§ 11
1. Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Głownie, zwana dalej Rada Społeczną, jest organem
inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Zakład oraz
organem doradczym Dyrektora Zakładu.
2. Radę Społeczną w składzie 9 osób powołuje Rada Miejska w Głownie.
§ 12
1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
Przewodniczący – Burmistrz Głowna lub osoba przez niego wskazana
Członkowie:
- Przedstawiciel Wojewody Łódzkiego
- Przedstawiciel wyłoniony przez Radę Miasta-Gminy Stryków
- Przedstawiciel wyłoniony przez Radę Gminy Głowno
- Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Głownie w liczbie 5 osób.

§ 13
Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się wraz z powołaniem nowej
Rady Społecznej.

§ 14
Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie
do Podmiotu, który utworzył Zakład.
§ 15
Rada Społeczna zatwierdza wybór biegłego rewidenta badającego roczne
sprawozdanie finansowe (bilans), dokonany przez dyrektora Zakładu w trybie
zamówienia publicznego.
§ 16
1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy dyrektor Zakładu.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć
z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych
i zakładowej organizacji związkowej.
3. Rada Społeczna może zapraszać na swoje posiedzenia inne osoby.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady Społecznej określa Regulamin Pracy Rady
Społecznej uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę
Miejską w Głownie.
Rozdział V – Gospodarka Finansowa
§ 17
Zakład jest prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych zasobów i uzyskiwanych
przychodów, koszty działalności oraz zobowiązania.
§ 18
Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na zasadach określonych
w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz.U. nr 91 poz. 408 z póź. zm.) dla
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przepisach
wykonawczych do tej ustawy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
finansowego.

§ 19
Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu przyjętego przez
dyrektora i zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
§ 20
1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:
1. z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności
na zlecenie:
- organu, który utworzył zakład, lub innych organów uprawnionych
na podstawie odrębnych przepisów,
- osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
- instytucji ubezpieczeniowych,
- zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
- innych zakładów opieki zdrowotnej,
- osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie
przysługujące w ramach ubezpieczenia,
2.na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3.z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt. 1 i 2
jeżeli statut zakładu przewiduje prowadzenie takiej działalności,
4.z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także
pochodzenia zagranicznego, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej
§ 21
Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:
- realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych
programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób
wykonujących zawody medyczne,
- inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu
medycznego,
- cele określone w art. 67 a,
- cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.
Wyżej wymienione dotacje przyznaje organ, który utworzył Zakład.
§ 22
Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe
§ 23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie ogólnie
obowiązujące przepisy prawa w zakresie dotyczącym funkcjonowania Zakładu.
§ 24
Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Głowna.
§ 25
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 26
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską w Głownie.

Załącznik Nr 1
do Statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Głownie

Wykaz łóżek na oddziałach
Nazwa oddziału
chorób wewnętrznych
chirurgii ogólnej
ginekolo.-położniczy
noworodkowy
dla przewlekle chorych
Razem

Ilość łóżek
45
30
20
11
25
131

