
UCHWAŁA NR XLVIII/295/18 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY  

z dnia 18 kwietnia 2018r.  

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminnego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży 

 

 Na postawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r. poz.1523) Rada Miejska 

w Iłży uchwala co następuje:  

§1. 

1. Ogłasza się jednolity tekst uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.  

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Iłży 

z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania 

Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w Iłży zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.  

§2. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

2. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady 

    Józef Skrobisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik 

do Uchwały Nr XLVIII/295/18 

   Rady Miejskiej w Iłży  

z dnia 18 kwietnia 2018r. 

 

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.  

 

 Na postawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017r. poz.1523) ogłasza się 

tekst jednolity uchwały Nr XXXIV/174/13 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 01.02.2013r. w 

sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Iłży (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 29 marca 2013r. poz. 

3800) zmieniony Uchwałą Nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r. w 

sprawie zmian w Statucie Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Iłży (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 30 stycznia 2018r. 

poz. 958) - zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. Tekst jednolity nie 

obejmuje §2. Uchwały Nr XLIV/257/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 13 grudnia 2017r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Załącznik do obwieszczenia 

                       Rady Miejskiej w Iłży z dnia 18 kwietnia 2018r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży.  

 

 

UC H WA Ł A NR XXXIV/174/13 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 01.02.2013 roku 

 

w sprawie : nadania  Statutu Gminnemu Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi  

                    Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży. 

 

        Na podstawie art. 42, ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 

(Dz. U. Nr 112, poz.654 ze zmian.), art.18 ust.2 pkt.9 lit. h, art.40 ust.2 pkt.2 i art. 41 ust.1 

art.42 ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 7 Uchwały Nr XVII/115/04 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 

21 kwietnia 2004 roku w sprawie: utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży . 

§ 1 

   Nadaje się Statut Gminnemu Samodzielnemu  Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Iłży, w brzmieniu  określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała  Nr XXXII/156/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 17 grudnia 2012  roku              

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Iłży. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Mazowieckiego. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XXXIV/174/13 

Rady Miejskiej w Iłży 

z dnia 01.02.2013r. 

 

STATUT 

GMINNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ w IŁŻY 
 

 

Rozdział I  
 

Przepisy ogólne 
 

§ 1 
 

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, zwany 

dalej „GSPZPOZ” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej będącym 

podmiotem leczniczym niebędącym  przedsiębiorcą, wykonującym działalność leczniczą. 

2. GSPZPOZ działa pod nazwą „Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Iłży”. 
 

§ 2 
 

 

GSPZPOZ działa na podstawie: 

 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z 

późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875),  

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),  

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),  

6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579, 

z późn. zm.),  

7) innych przepisów dotyczących podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami,  

8) niniejszego Statutu. 

 

§ 3 
 

Podmiotem tworzącym GSPZPOZ jest Gmina Iłża. 
 

§ 4 
 

Siedzibą GSPZPOZ jest miasto Iłża.  
 

§ 5 
 



Obszarem działania GSPZPOZ jest gmina Iłża oraz okoliczne miejscowości.  
 

 

Rozdział II 
 

Cele i zadania GSPZPOZ oraz rodzaje i zakres udzielanych świadczeń 

zdrowotnych 
 

§ 6 
 

GSPZPOZ wykonuje zadania publiczne określone ustawami. 
 

§ 7 
 

1. Celem działania GSPZPOZ jest wykonywanie działalności leczniczej, polegającej na 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych, zapobieganiu powstawaniu chorób i urazów, szerzeniu 

oświaty zdrowotnej wśród ludności, a w miarę możliwości, również kształceniu osób 

wykonujących zawody medyczne – na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
  

2. GSPZPOZ prowadzi działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji 

leczniczej oraz badań diagnostycznych, wykonywanych w celu rozpoznania stanu zdrowia 

i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, w warunkach niewymagających ich 

udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym. Udzielanie tych świadczeń odbywa się 

w pomieszczeniach GSPZPOZ lub w miejscu pobytu pacjenta.  
 

§ 8 
 

1. Podstawowym zadaniem GSPZPOZ jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych i 

promocji zdrowia, w zakresie:  

1) podstawowej opieki zdrowotnej, zwanej również POZ,  

2) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej,  

3) stomatologii,  

4) transportu sanitarnego, 

5) opieki długoterminowej. 

2. Podstawowa opieka zdrowotna jest świadczeniem zdrowotnym diagnostycznym, 

leczniczym, rehabilitacyjnym oraz pielęgnacyjnym z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej 

i pediatrii, udzielanym w ramach ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.  
 

§ 9 
 

1. Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 

poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub 

przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z: 

1) badaniem i poradą lekarską,  

2) diagnostyką i leczeniem,  

3) kierowaniem na leczenie specjalistyczne, szpitalne, uzdrowiskowe i opieki 

długoterminowej,  

4) opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,  

5) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,  

6) szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień,  

7) opieką nad niepełnosprawnymi,  



8) promocją zdrowia i profilaktyką chorób,  

9) zadaniami pielęgniarki praktyki w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki chorób, 

świadczeń diagnostycznych i pielęgnacyjnych, współdziałania w realizacji świadczeń 

leczniczych oraz zadań związanych z organizacją pracy w praktyce lekarza POZ,  

10) zadaniami pielęgniarki POZ oraz położnej POZ,  

11) zadaniami pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, 

12) zadaniami pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej domowej,  

13) badaniem i leczeniem stomatologicznym,  

14) czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji, 

15) opieką psychiatryczną, leczeniem uzależnień i współuzależnień od alkoholu w 

warunkach ambulatoryjnych. 

2. W ramach świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust.1, wyodrębnia się w GSPZPOZ 

następujące zakresy świadczeń: 

1) świadczenia lekarza, w tym lekarza stomatologa,  

2) świadczenia pielęgniarki POZ,  

3) świadczenia położnej POZ,  

4) świadczenia pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania, 

5) świadczenia pielęgniarki w ramach opieki długoterminowej domowej,   

6) transport sanitarny POZ,  

7) świadczenia diagnostyczne,  

8) świadczenia stomatologiczne,  

9) świadczenia specjalistyczne w chirurgii stomatologicznej,  

10) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień i współuzależnień od alkoholu, terapia 

uzależnienia od substancji psychoaktywnych i nikotyny w warunkach ambulatoryjnych 

- szczegółowo określone w odrębnych przepisach. 
 

§ 10 
 

1. GSPZPOZ udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie 

odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 

2. Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia 

zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze 

względu na zagrożenie życia lub zdrowia. 
 

§ 11 
 

Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez GSPZPOZ 

określa regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika GSPZPOZ. 
 

 

Rozdział III 
 

Organy GSPZPOZ 
 

§ 12 
 

Organami GSPZPOZ są: 

1) Kierownik, 

2) Rada Społeczna. 
 

§ 13 
 



1. GSPZPOZ  kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.  

2. Odpowiedzialność za zarządzanie GSPZPOZ ponosi Kierownik. 

3. Kierownik jest przełożonym pracowników GSPZPOZ.  

4. Kierownik zarządza GSPZPOZ przy pomocy:  

1) zastępcy kierownika,  

2) głównego księgowego,  

3) kierowników jednostek i komórek organizacyjnych,  

4) pielęgniarek koordynujących,  

5) radcy prawnego,  

6) specjalistów oraz innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych. 
 

§ 14 
 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Iłża oraz organem 

doradczym Kierownika GSPZPOZ. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.  

2. Mandat członka Rady Społecznej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go 

ze składu. 

3. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji, z powodu: 

popełnienia przestępstwa lub długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w 

posiedzeniach Rady Społecznej. 

4. Członków Rady Społecznej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka 

Rady, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z 

wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. 
 

§ 15 
 

Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin ustalający sposób zwoływania posiedzeń, tryb 

pracy i podejmowania uchwał. Regulamin uchwala Rada Społeczna, a zatwierdza Rada Miejska 

w Iłży. 
 

§ 16 
 

Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi GSPZPOZ przysługuje odwołanie do Rady 

Miejskiej w Iłży. 
 

§ 17 
 

Obsługę Rady Społecznej sprawuje GSPZPOZ. 
 

 

Rozdział IV 
  

Struktura organizacyjna GSPZPOZ 
 
 

 

§ 18 

 

Świadczenia zdrowotne oraz promocja zdrowia dla ludności udzielane są w przychodniach, 

poradniach, gabinetach, punktach oraz pracowniach – stanowiących jednostki i komórki 

organizacyjne.  

 

§ 19 



 

1. W GSPZPOZ działa zakład leczniczy pod nazwą „GSPZPOZ w Iłży”.  

2. W skład GSPZPOZ w Iłży wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, w skład której wchodzą 

następujące komórki organizacyjne:  

a) Poradnie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

b) Poradnie lekarza rodzinnego,  

c) Poradnia pielęgniarek środowiskowo – rodzinnych,  

d) Poradnia położnych środowiskowo – rodzinnych,  

e) Poradnia pielęgniarek opieki długoterminowej, 

f) Gabinety medycyny szkolnej w:  

- Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Iłży, ul. Bodzentyńska Nr 17,  

- Publicznej Szkole Podstawowej w Iłży ul. Wójtowska Nr 5,  

- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży ul. Błazińska Nr 5,  

- Publicznym Gimnazjum w Iłży ul. Bodzentyńska Nr 45,  

- Liceum Ogólnokształcącym w Iłży ul. Jakuba Starszego Nr 6,  

g) Punkt szczepień,  

h) Gabinet zabiegowy,  

i) Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium),  

j) Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych,  

k) Pracownia USG,  

l) Pracownia EKG,  

ł) Zespół transportu sanitarnego, 

2) Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Jasieńcu Iłżeckim - Filia, w skład której 

wchodzą następujące komórki organizacyjne: 

a) Poradnia lekarza rodzinnego,  

b) Poradnia pielęgniarki/położnej środowiskowej 

c) Gabinet medycyny szkolnej,  

d) Punkt szczepień,  

e) Gabinet zabiegowy, 

3) Przychodnia Specjalistyczna w Iłży, w skład której wchodzą następujące komórki 

organizacyjne: 

a) Poradnia leczenia uzależnień,  

b) Poradnia promocji zdrowia,  

4) Przychodnia Stomatologiczna w Iłży, w skład której wchodzą następujące komórki 

organizacyjne:  

1) Gabinety stomatologiczne,  

2) Poradnia stomatologiczna dla dzieci i młodzieży,  

3) Poradnia chirurgii stomatologicznej, 

4) Pracownia rentgenodiagnostyki stomatologicznej. 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną, przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 

oraz organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych określa 

regulamin organizacyjny.  

 
 

Rozdział V 
 

Gospodarka finansowa 
 

 

§ 20 
 



1. GSPZPOZ prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności oraz reguluje zobowiązania.  

2. GSPZPOZ prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 

kwietnia   2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.), ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz w 

przepisach szczególnych dotyczących podmiotów leczniczych.  

3. GSPZPOZ gospodaruje posiadanym mieniem.  

4. Zbycie aktywów trwałych GSPZPOZ, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Miejską w Iłży. 

5. Zasady, o których mowa w ust. 4, polegają w szczególności na ustanowieniu wymogu 

uzyskania zgody Rady Miejskiej na zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w 

użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych. 

6. Podstawą gospodarki GSPZPOZ jest plan finansowy, ustalany przez Kierownika 

GSPZPOZ.  

7. GSPZPOZ prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.  
 

§ 21 
 

GSPZPOZ może uzyskiwać środki finansowe: 

1) z odpłatnej działalności leczniczej, 

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, w szczególności 

dotyczącej usług w zakresie sterylizacji narzędzi stomatologicznych, wynajmu 

pomieszczeń i środków transportowych, pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa 

dla pacjenta lub przebiegu leczenia, 

3) z odsetek od lokat, 

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego, 

5)  na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności 

leczniczej, 

6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami, 

7) na pokrycie straty netto, o której mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności 

leczniczej. 
 

 

Rozdział VI 
 

 Przepisy końcowe 
 

§ 22 
 

Zmiany w statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego nadania. 
 

§ 23 
 

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia 

przepisów szczególnych dotyczących podmiotów leczniczych. 
 

§ 24 
 

Statut obowiązuje po nadaniu uchwałą Rady Miejskiej w Iłży. 
 

§ 25 



 

Traci moc Statut GSPZPOZ w Iłży zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Iłży nr 

XXXII/156/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. 


