
UCHWAŁA NR XXXVII/536/17
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie  nadania  Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie 
Tarnowskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Samodzielnemu Gminnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Statut 
w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/652/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia

4 listopada 2014 roku w sprawie  nadania  Statutu Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Dąbrowie Tarnowskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej.

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jacek Sarat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 stycznia 2018 r.

Poz. 460



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/536/17
Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej
z dnia 28 grudnia 2017 r.
STATUT

Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

I.    Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, jest podmiotem 
leczniczym niebędący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.), 
wykonującym działalność leczniczą.

2. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej zwany w dalszej części 
niniejszego Statutu „Podmiotem Leczniczym”, posiada osobowość prawną.

3. Podmiot Leczniczy podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2. Podmiot Leczniczy działa na podstawie:

1) obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1,

2) niniejszego Statutu.

§ 3. Siedzibą Podmiotu Leczniczego jest miasto Dąbrowa Tarnowska. Podmiot Leczniczy posiada adres:  
ul. Piłsudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.

§ 4. Podmiot Leczniczy świadczy usługi medyczne na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa 
Tarnowska oraz innych osób lub podmiotów, które zwrócą się o pomoc medyczną lub zamówią takowe usługi.

§ 5. Podmiotem Tworzącym Podmiot Leczniczy jest Gmina Dąbrowa Tarnowska jako jednostka samorządu 
terytorialnego.

II.      Cele i zadania Podmiotu Leczniczego

§ 6. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych na poziomie 
uwzględniającym aktualny stan wiedzy medycznej.

§ 7. Podstawowym zadaniem Podmiotu Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących 
zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz wykonywanie innych działań medycznych 
wynikających z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

§ 8. 1. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych związanych z:

1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem w podstawowej, specjalistycznej oraz stomatologicznej opiece zdrowotnej,

3) rehabilitacją,

4) diagnostyką,

5) medycyną szkolną,

6) opieką pielęgniarki i położnej,

7) opieką pielęgniarki i położnej środowiskowej- rodzinnej.

2. Świadczenia zdrowotne sprawowane są poprzez:

1) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej,

2) udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń w poradniach  specjalistycznych,

3) udzielanie świadczeń stomatologicznych,

4) opiekę nad  kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
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5) pielęgnację chorych,

6) prowadzenie rehabilitacji leczniczej,

7) działania diagnostyczne,

8) wykonywanie szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,

9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

10) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

11) promocję zdrowia,

12) opiekę pielęgniarki i położnej środowiskowej- rodzinnej,

13) opiekę z zakresu medycyny szkolnej.

3. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych określa Regulamin

Organizacyjny Podmiotu Leczniczego.

4. Zadania Podmiotu Leczniczego realizowane są przez personel medyczny posiadający wymagane 
kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych przepisach.

5. W Podmiocie Leczniczym zatrudnia się pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do 
zajmowanego stanowiska.

III.     Organy i struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego

§ 9. W skład Podmiotu Leczniczego wchodzi zakład leczniczy: Samodzielny Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej wraz z  jednostką organizacyjną: Miejską Przychodnią w Dąbrowie Tarnowskiej, zlokalizowaną 
pod adresem: ul. Piłsudskiego 23, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, w skład której wchodzą komórki 
organizacyjne:

1) Zespół gabinetów internistycznych (poz),

2) Zespół gabinetów poradni dziecięcych (poz),

3) Poradnia specjalistyczna ginekologii i położnictwa,

4) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy przy poradni specjalistycznej ginekologii i położnictwa,

5) Poradnia medycyny pracy,

6) Lekarska poradnia rehabilitacji medycznej,

7) Poradnia stomatologiczna,

8) Poradnia pielęgniarek środowiskowych (poz),

9) Poradnia położnych środowiskowych (poz),

10) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej,

11) Zespół gabinetów medycyny szkolnej,

12) Pracownia EKG,

13) Pracownia ultrasonograficzna,

14) Pracownia fizjoterapii,

15) Pracownia fizykoterapii,

16) Pracownia masażu leczniczego,

17) Gabinet Zabiegowy dla dorosłych,

18) Gabinet Zabiegowy dla dzieci,

19) Punkt szczepień,

20) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole
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Podstawowej  Nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Kościelna 25 a, 33-200  Dąbrowa 
Tarnowska,

21) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Matejki 8, 33-200  Dąbrowa Tarnowska,

22) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Zaręby 22, 33-200  Dąbrowa Tarnowska,

23) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 3 w Dąbrowie Tarnowskiej, adres: ul. Zazamcze 3, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

§ 10. 1. Podmiotem Leczniczym kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Podmiotu Leczniczego, 
który ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Podmiotem Leczniczym.

2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, który kieruje 
powierzonym zakresem spraw i działalnością komórek medycznych.

§ 11. 1. Przy Podmiocie Leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym

i opiniodawczym Podmiotu Tworzącego oraz doradczym Dyrektora Podmiotu Leczniczego.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawienie Podmiotowi Tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury

i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształcaniem lub likwidacją, rozszerzaniem lub ograniczaniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;

2) przedstawienie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbyciu 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) wykonanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i niniejszym Statucie.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot Tworzący.

W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych 
działających w Podmiocie Leczniczym.

4. Rada Społeczna liczy 8 (ośmiu) członków.

5. Kadencja Rady Społecznej Podmiotu Leczniczego jest zbieżna z kadencją powołującej ją Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Tarnowskiej i trwa 4 lata.

6. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczący - Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej lub osoba przez niego wyznaczona,
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2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,

b) osoby wybrane przez Radę Miejską w Dąbrowie Tarnowskiej.

7. Członkiem Rady Społecznej Podmiotu Leczniczego nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

8. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych.

9. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków

w ramach stosunku prac na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej.

10. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje rekompensata

w wysokości utraconych zarobków jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej 
pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez 
zachowania prawa do wynagrodzenia.

11. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej przed upływem kadencji może nastąpić:

a) na własną prośbę przewodniczącego lub członka Rady Społecznej,

b) na wniosek Rady Społecznej.

12. Wniosek Rady Społecznej o odwołanie jej członka musi zawierać uzasadnienie. Powyżej

50% nieusprawiedliwionych nieobecności w ciągu roku na prawidłowo zwołanych posiedzeniach, 
upoważnia Radę Społeczną do wystąpienia z wnioskiem o odwołanie jej członka lub przewodniczącego.

13. Odwołanie, o którym mowa w ust. 11, wywołuje skutek z dniem określonym w akcie odwołania.

14. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin 
uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Podmiot Tworzący.

15. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Podmiotu Tworzącego.

§ 12. 1. Dyrektor Podmiotu Leczniczego zobowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej możliwość 
zaznajomienia się z materiałami dotyczącymi działalności Podmiotu Leczniczego i przedkładać materiały na 
posiedzenia Rady Społecznej z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Dyrektor Podmiotu Leczniczego zobowiązany jest zapewnić Radzie Społecznej warunki lokalowe oraz 
niezbędne środki umożliwiające jej działalność.

IV.     Gospodarka finansowa Podmiotu Leczniczego

§ 13. Podmiot Leczniczy prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określanych w ustawie z dnia

15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.).

§ 14. Podmiot Leczniczy pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 
i reguluje zobowiązania.

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy i inwestycyjny Podmiotu Leczniczego 
opracowany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§ 16. Podmiot Leczniczy może prowadzić działalność gospodarczą związaną w szczególności ze 
świadczeniem usług medycznych, prowadzeniem szkoleń lub badań naukowych, wynajmowaniem lub 
wydzierżawianiem pomieszczeń, terenów lub urządzeń oraz innej działalności gospodarczej związanej 
z podstawową działalnością Podmiotu Leczniczego, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla 
pacjenta oraz nie koliduje z procesem leczenia.

V.     Postanowienia końcowe

§ 17. Zmiany w Statucie  następują w trybie właściwym dla jego nadania.
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