
UCHWAŁA NR 277/XXIX/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - 
Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

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) oraz art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. - Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1638 ze zm.), w oparciu o § 26 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital 
im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju (t.j. - Dz.U. Województwa Małopolskiego 2013.2557 ze zm.) Rada Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr J. Dietla 
w Krynicy-Zdroju stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 170/XV/12 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
18 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Szpital 
im. dr J. Dietla w Krynicy- Zdroju (t.j. - Dz.U. Województwa Małopolskiego 2013.2557 ze zm.), wprowadza się 
następujące zmiany:

1. użyte w treści Statutu wyrazy "przedsiębiorstwo" zastępuje się odpowiednio wyrazami "zakład leczniczy".

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Szpital działa na podstawie:

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

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t.j.-Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.),

3. ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(t.j.-Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.),

4. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.-Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1318 ze zm.),

5. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.-Dz. U. z 2017 r. poz. 1868),

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

7. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.-Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.),

8. innych przepisów prawa wydanych na podstawie ustawy o działalności leczniczej,

9. innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

10. niniejszego Statutu.".

3. w§ 3 ust. 4 lit. a skreśla się słowo "Powiatowy".

4. w § 7:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. W Szpitalu działalność medyczną prowadzą trzy zakłady lecznicze:

1) Szpital - w zakresie:

a) chorób wewnętrznych,

b) chirurgii ogólnej,

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

d) pediatrii i noworodków,

e) ginekologii i położnictwa,

f) anestezjologii i intensywnej terapii.

2) Poradnie Specjalistyczne - w zakresie:
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a) chirurgii ogólnej,

b) chirurgii urazowo-ortopedycznej,

c) ginekologii i położnictwa,

d) zaburzeń i wad rozwojowych dzieci,

e) fizjoterapii,

f) gastroenterologii,

g) endokrynologii,

h) diabetologii,

i) neurologii,

j) chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci,

k) nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

3) Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień  - w zakresie:

a) psychologii zdrowia i trzeźwości dzieci i młodzieży,

b) terapii uzależnień,

c) terapii uzależnień od alkoholu,

d) leczenia środowiskowego,

e) leczenia nerwicy,

f) terapii antynikotynowej.

g) oddziału dziennego terapii uzależnień od alkoholu.".

b) dodaje się kolejno ust. 6 w brzmieniu: "6. Szczegółową strukturę organizacyjną Szpitala, a także pozostałe 
sprawy wymienione w art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej (t.j.-Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) 
a nie uregulowane w niniejszym Statucie określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora 
i zaopiniowany przez Radę Społeczną Szpitala".

5. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Mandat członka Rady Społecznej wygasa przed upływem kadencji na 
skutek:

a) odwołania przez organ delegujący,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) śmierci członka.".

6. § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Szpital gospodaruje posiadanym mieniem.".

7. § 20 otrzymuje brzmienie: "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 określonej w § 6 Statutu,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) z odsetek od lokat,

5) publiczne z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego oraz wykonywanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inne niż określone w pkt a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,
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d) realizację projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 
nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
nie podlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

f) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

6) od podmiotu tworzącego na pokrycie straty netto w sposób, o którym mowa w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o działalności leczniczej (t.j.- Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).

7) na realizację innych zadań, określonych odrębnymi przepisami.".

8. § 21 ust. 2 i ust. 4 otrzymują brzmienie: "2. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej 
Szpitalowi części mienia Powiatu Nowosądeckiego, jako jednostki samorządu terytorialnego, w tym przekazanego 
w nieodpłatne użytkowanie.”, "4. Szpital decyduje o podziale zysku i pokrywa we własnym zakresie stratę netto 
w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (t.j.- Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.)".

9. § 22 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3. kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie straty netto 
według zasad określonych w art. 59 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej (t.j. - Dz.U. z 2016 poz. 1638 ze 
zm.).”.

10. w § 23 dodaje się kolejno ust. 4 w brzmieniu: "4. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Dyrektor 
Szpitala sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.".

11. § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Rada Powiatu Nowosądeckiego sprawuje nadzór nad zgodnością 
działań Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz pod względem celowości, 
gospodarności i rzetelności.”.

12. Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla 
w Krynicy- Zdroju, stanowiący załącznik do Statutu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

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

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch
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Zał do uchwały nr 277/XXIX/17
Rady Powiatu Nowosądeckiego 

z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.-Dz.U. z 2016
poz. 1638 ze zm.) podmiotom leczniczym niebędącym przedsiębiorcami statuty nadaje podmiot tworzący,
w przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy
Zdroju jest to Rada Powiatu Nowosądeckiego. Zgodnie z § 26 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju zmiany w Statucie dokonuje się w trybie jego
nadania. Konieczność wprowadzenia niniejszych zmian podyktowana jest obowiązkiem dostosowania statutów
podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami do zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 o działalności leczniczej wprowadzonych ustawą zmieniającą z dnia 10 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.960)
oraz zmian zachodzących w strukturze podmiotu leczniczego.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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