
P R O J E K T 

UCHWAŁA NR …../XLIII/2018 

RADY GMINY KROCZYCE 

z dnia 30 października 2018 roku 

 

w sprawie:wprowadzenia zmian do Uchwały nr 128/XVII/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie statutu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 994 z 
późn. zm), art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 160) po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

Rada Gminy Kroczyce 

uchwala 

§1  

W Statucie SP ZOZ „SKALMED” w Kroczycach, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały nr 128/XVII/2012 z dnia 
29 czerwca 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w 
Kroczycachwprowadza się następujące zmiany: 

1) §1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„3. Zakład prowadzi działalnośd leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakładzie 
leczniczym po nazwą Przychodnia „SKALMED””. 
 

2) §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„ 3. Obsługi pielęgniarskiej: 

1) gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej w Kroczycach przy ul. Sienkiewicza 7; 
2) dwa gabinety diagnostyczno-zabiegowe; 
3) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 
4) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
5) punkt szczepieo 

 

3) §6ust. 4 przyjmuje brzmienie: 
 

„4. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
1) jako przewodniczący – osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Kroczyce; 
2)  jako członkowie: 
a) przedstawiciel Wojewody Śląskiego; 
b) trzech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Gminy Kroczyce”. 
 

 
4) wprowadza się nowe brzmienie §8zgodnie z poniższym: 

 
„§8 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Kroczyce oraz organemdoradczym 
Kierownika zakładu. 

2. Do zadao Rady Społecznej należy przedstawianie podmiotowi tworzącemu SP ZOZ „SKALMED” wniosków i 
opiniiw sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 



2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

3) przyznawania Kierownikowi nagród, 

4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem 

3. Do zadao Rady Społecznej należy przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 

3) kredytów bankowych lub dotacji, 

4) podziału zysku, 

5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego, 

6) regulaminu organizacyjnego. 

4. Do zadao Rady Społecznej należy ponadto: 

1) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw 

podlegających nadzorowi medycznemu; 

2) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej 

2) wykonywanie innych zadao określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  i 
niniejszym statucie. 

 

5) W §18 po pkt. 5 dopisuje się pkt 6 w brzmieniu: 
 
„ 6) z odsetek od środków na rachunkach bankowych”. 
 

 
6) Załącznik do statutu prezentujący schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„SKALMED” w Kroczycach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

7) Załącznik do statutu przedstawiający wykaz komórek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

 


