Projekt, druk Nr 3/XXX/2017

Uchwała Nr

/XXX/2017

Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 22 grudnia 2017 roku.

w sprawie: zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1868), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 1638) oraz
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i
niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1523) Rada Powiatu:

§1
Zmienia statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej - Szpital w Iłży, w ten sposób, że:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży,
jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w skład którego
wchodzą jednostki i komórki organizacyjne (skrót: SP ZZOZ - Szpital)”.
2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Podmiotem tworzącym jest Powiat Radomski”.
3. § 6 otrzymuje brzmienie:
„1. SP ZZOZ - Szpital podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.

2. SP ZZOZ - Szpital posiada osobowość prawną na mocy wpisu
do Krajowego Rejestru Sądowego”.
4. § 11 otrzymuje brzmienie:
„1. Z Dyrektorem SP ZZOZ - Szpital Zarząd Powiatu Radomskiego nawiązuje
i rozwiązuje stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania bądź
umowy cywilnoprawnej na zarządzanie w/w podmiotem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez wyrażonej
w formie pisemnej zgody podmiotu tworzącego.
3. W SP ZZOZ - Szpital przeprowadza się konkurs na stanowiska:
a) dyrektora,
b) zastępcy dyrektora, jeśli dyrektor nie jest lekarzem,
c) ordynatora,
d) naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek,
e) pielęgniarki oddziałowej.
4. Konkurs na stanowisko Dyrektora ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe
stanowiska - Dyrektor”.
5. § 15 otrzymuje brzmienie:
„Radę Społeczną SP ZZOZ - Szpital powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej
pierwsze posiedzenie podmiot tworzący”.
6. § 16 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpital należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii
w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia
darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem
lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
z Dyrektorem,
2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu
inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia 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) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i niniejszym
statucie”.
7. § 17 otrzymuje brzmienie:
„W skład Rady Społecznej SP ZZOZ - Szpital wchodzi:
1. Przedstawiciel podmiotu tworzącego SP ZZOZ - Szpital jako
Przewodniczący.
2. Jako członkowie:
1) Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
2) Przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Radomiu
w liczbie 9 osób.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SP ZZOZ Szpital.
4. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć

przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie
leczniczym.
5. W posiedzeniach Rady Społecznej, w której skład nie wchodzi
przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem
doradczym, przedstawiciele samorządu zawodów medycznych.
6. Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
7. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania
obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia
w posiedzeniach Rady Społecznej”.
8. § 19 otrzymuje brzmienie:
„Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania
uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony
przez podmiot tworzący”.
9. § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa i plan finansowy ustalony przez Dyrektora SPZZOZ - Szpital”;
10. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. SP ZZOZ - Szpital może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej,
2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1,
jeżeli niniejszy statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,
2a) z odsetek od lokat,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej,
także pochodzenia zagranicznego,
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach ustawy
o działalności leczniczej,

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,
6) na pokrycie straty netto, o której mowa w przepisach ustawy
o działalności leczniczej”.
11. § 22 ust. 3 pozostaje bez zmian.
12. W § 22 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Fundusz założycielski SP ZZOZ - Szpital stanowi wartość wydzielonej
SP ZZOZ części mienia Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego
lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie”.
13. § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. SPZZOZ - Szpital decyduje o podziale zysku”.
14. § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. SPZZOZ - Szpital pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób
określony w ustawie o działalności leczniczej”.
15. W § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. SPZZOZ - Szpital gospodaruje posiadanym mieniem”.
16. § 23 otrzymuje brzmienie:
„Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad zgodnością działań podmiotu
leczniczego niebędącego przedsiębiorcą z przepisami prawa, statutem
i regulaminem organizacyjnym pod względem celowości, gospodarności
i rzetelności”.
17. § 24 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe, zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
1) organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Zakładu
jest Zarząd Powiatu Radomskiego,
2) zgodnie

z

ustawą

o rachunkowości

organ

zatwierdzający

sprawozdanie finansowe dokonuje wyboru firmy audytorskiej
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

2. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor SP ZZOZ - Szpital
sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji
ekonomiczno-finansowej SPZZOZ - Szpital.”
18. § 25 otrzymuje brzmienie:
„1. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy
powszechnie obowiązujące.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia
i zatwierdzenia”.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Radomskiego.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą
od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wnioskodawca:
Zarząd Powiatu

