Uchwała Nr 144/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) Rada Miasta
Józefowa uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni
Miejskiej w Józefowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

Statut uchwalony przez Radę Społeczną odpowiada wymaganiom wynikającym
z obowiązujących przepisów Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ww. ustawy, do wyłącznej kompetencji Rady Miasta, jako
organu, który utworzył zakład, należy zatwierdzenie statutu uchwalonego przez Radę
Społeczną.
Podjęcie tej uchwały wypełnia to uprawnienie.
Zmiany w stosunku do poprzedniego statutu dotyczą:
§ 5 ust. 1
skreślono „Burmistrz Miasta Józefowa zwanego dalej Burmistrzem„
a zastąpiono – „podmiot, który utworzył Przychodnię”.
§ 5 ust. 2
skreślono „powołuje Burmistrz”
a zastąpiono – „podmiot, który utworzył Przychodnię”.
§ 5 ust. 6 pkt. 1
skreślono wyrażenie – „Burmistrzowi”
§ 5 ust. 6 pkt. 3
skreślono wyrażenie– „Burmistrzowi”
a zastąpiono „Podmiotowi, który utworzył Przychodnię”.
§ 5 ust. 6 pkt 7
skreślono – „zleconych przez Burmistrza związanych z działalnością Przychodni”
a zastąpiono – „określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i statucie Przychodni”.
§ 5 ust. 9
skreślono – „Burmistrza”
a zastąpiono – „podmiot, który utworzył Przychodnię”.
§7
wpisano „czynne” komórki organizacyjne Przychodni:
1) Poradnia (gabinet) lekarza POZ także dla dzieci

-0010;

2) Gabinet pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej
3) Gabinet położnej środowiskowej – rodzinnej
4) Gabinet medycyny szkolnej
5) Poradnia kardiologiczna
6) Poradnia kardiologiczna dla dzieci
7) Poradnia dermatologiczna
8) Poradnia dermatologiczna dla dzieci
9) Poradnia reumatologiczna
10) Poradnia reumatologiczna dla dzieci
11) Poradnia ginekologiczno-położnicza
12) Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
13) Poradnia okulistyczna
14) Poradnia okulistyczna dla dzieci
15) Poradnia otolaryngologiczna
16) Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
17) Poradnia stomatologiczna
18) Poradnia stomatologiczna dla dzieci
19) Poradnia urologiczna
20) Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
21) Gabinet Zabiegowy
22) Punkt szczepień
23) Poradnia medycyny pracy
24) Sekcja Administracji i Obsługi;
25) Rejestracja Pacjentów.
§ 8 ust. 4
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skreślono – „o jego przeznaczeniu decyduje Burmistrz”
a zastąpiono – „podmiot, który utworzył Przychodnię”.
§ 8 ust. 5
Treść pkt.1 otrzymuje brzmienie;
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy .
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z wydzielonej działalności gospodarczej,
4) z dotacji budżetowych, darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności
publicznej.
§ 8 ust. 6
skreślono- „za zgodą Burmistrza Miasta”
§9
Otrzymuje brzmienie:
1. Wartość majątku Przychodni określają:
1) fundusz założycielski,
2) fundusz zakładu.
2. Fundusz założycielski Przychodni stanowi wartość wydzielonej części mienia

komunalnego.
3. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Przychodni po odliczeniu funduszu
założycielskiego.
4. Fundusz założycielski Przychodni zwiększają , przekazane z budżetu Państwa
dotacje na : remonty, inwestycje w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
dotacje z Urzędu Miasta Józefowa na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające
charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ 10
Otrzymuje brzmienie:
1. Fundusz zakładu zwiększa się o:
1) zyski netto,
2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów,
2. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
1) stratę netto,
2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będących skutkiem ustawowego
przeszacowania tych aktywów.
§ 12 został zmieniony na § 11 nowego statutu
§ 13 został zmieniony na § 12 nowego statutu
§ 14 został zmieniony na § 13 nowego statutu
§ 15
skreślono
§ 16 został zmieniony na § 14 nowego statutu
§ 17 został zmieniony na § 15 nowego statutu
Poradnie, które wykreślono ze statutu nie funkcjonowały w SP ZOZ Przychodni Miejskiej
w Józefowie i nie mogły być w nim wpisane.

