
 

 

UCHWAŁA NR IX/83/17 

RADY GMINY W CHLEWISKACH 

z dnia 29 grudnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego  

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach 

Na podstawie art. 42 ust. 1 ,2,4  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 

z 2016 roku, poz. 1638 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 ) Rada Gminy Chlewiska uchwala co następuje: 

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach nadanego 

Uchwałą Nr II/9/13 Rady Gminy Chlewiska z dnia 11.03.2013 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) §9 Statutu  otrzymuje brzmienie: ,,Strukturę organizacyjną zakładu opieki zdrowotnej tworzą jednostki 

organizacyjne:  

01 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach 26-510 Chlewiska ul. Szkolna 4a  

W skład jednostki organizacyjnej wchodzi: 

a) W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

- poradnia lekarza POZ      001 

- gabinet pielęgniarki POZ     003 

- gabinet położnej POZ      005 

- gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej 006 

- gabinet promocji zdrowia     008 

- gabinet diagnostyczno- zabiegowy    002 

- punkt szczepień       010 

- punkt pobrań materiałów do badań    009 

b) w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej: 

- poradnia położniczo – ginekologiczna    007 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy    012  

02 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach  Filia w Rzucowie ,26-422 Rzuców 

ul. Stanisława Staszica 45 

a) W zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 

- poradnia lekarza POZ      013 

- gabinet pielęgniarki POZ     014 
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- punkt pobrań materiałów do badań    015 

- gabinet diagnostyczno – zabiegowy    016 

- punkt szczepień       017” 

2) W § 13 Statutu dodaje się punkt 7 w brzmieniu: ,,7. Kierownik SP ZOZ przeprowadza konkurs na 

stanowisko zastępcy kierownika oraz przełożonej pielęgniarek SP ZOZ.” 

3) W §30 dodaje się punkt 3 w brzmieniu: ,,3. W terminie do dnia 31 maja każdego roku kierownik SP ZOZ 

sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ, 

którego podstawą będzie sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.” 

4) Dodaje się §30a w brzmieniu: ,,1. SP ZOZ pokrywa stratę netto we własnym zakresie czyli przez 

zmniejszenie funduszu zakładu. 2. W przypadku gdy fundusz zakładu nie wystarczy na pokrycie straty 

netto, podmiot tworzący zobowiązany jest do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do 

wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. 3. W przypadku braku możliwości 

pokrycia straty netto podmiot tworzący podejmie działania w sposób określony w pkt 2 art.59 ustawy.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska oraz Kierownikowi Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chlewiskach 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Gnat 
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