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Zalącznikdo UchwałyNr xxxLUf53/l7
Rady PowiatuDzia.łdowskiego
z dnia28 grudnia2017roku
w sprawie:nadaniaStatutuSamodzielnemu
ZakladowiOpiekiZdrowotnej
Publicznemu
w Działdowie
STATUT
SAMoDZIELNEGo PUBLICZNEGo ZAKŁADU
OPIEK] ZDROWOTNEJ
w DZIAŁDOWIE
I. PoSTANOWIENIA oGÓLNE

s1.

w Działdowieokleśla:
l. StatutSamodzielnego
PubIicznegoZakładuopieki Zdrorvotnej
a) Zakresi obszardziałaniaZakladu;
b; zakresudzielanychśrviadczeń
zdrowotnychl
c) organyZakładu;
d) zarządzanieZakładem. Dyrektor;
e) kompetencj€Rady Społecznej;
1) rozpatryrvaniesporÓrv pomiędzy organomiZakładu;
g) olganizacjęZakładu;
h) gospodarkęfinansowąZakładu;
i) postanowi9niakońoorve;
2. llekroćlv niniejszym statuciejest mowa o: zakładzie,zakIadzieleczniczym, zAk|adzieopieki zdrorvotnejlub
SPZoZ rozunliesię przezto SamodzielnyPublicznyZakładopieki Zdrowotnejw Działdowię.

$2.
Zostałutworzonyprzez wojewodę
PublicznyZakładopieki Zdrowotnejw Działdowie
l. Samodzielny
przejęłaz dn. 0l.0l.1999r. jednostka
Ciechanorvskiego,
któregofunkcjejako organuzałożycie|skiego
samorządu
tworzącym'''
terytolialnego
zwanadalej,,podmiotem
,, Powiatdzialdorvski'',
postanowioniem
Sądu Rejonowego
PublicznyZakładopieki Zdrowotnejw Działdowie
2. Sarnodzieln;,
z dnia 8 grudnia1997r.sygn.V Ns Rej. Z 2/9'lzosralrvpisanydo RejestruSamodzielnych
Ir Ciechanon'ie
prawnq.
osobowość
SPZoZ Nr z i z tą datąuryska,ł
PubliczlrychZakładówopieki Zdrowotnejza nuJnerem
w Krajowym RejestrzeSądowympod numerem
od tlnia 05 marca200l r' Zakładjest zaręjestrowany
KrajowegoRejestrusądowegoSądu
rejestr ZakładuprowadziVIII WydziałGospodarczy
000000l996,
Rtjonowegow olsaynie oraz w rejestrzezzkładówopięki Zd|owotngjpfowadzonymprzez Wojewodę
- Mazurskiego
podnumeręm
0000000l4994.
Warmjńsko
KsięgiRejestrowej
PublicznyZakładopieki Zdrowotnej
w Dzialdowie
J. Salllodzielny
dzlalaglÓwniew op;uoiuo:
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|eczniczej(tj. Dz. U. z 20116r', poz. 1638ze zm')
a) ustawęz dnia 15 klvietnia20l l r' o działa]ności
zwanądaIejusts\Yq,
opieki zdrowotnejfinansowanychze środków
b) ustawęz dnja f,I sierpnia 2004 r' o świadczeniach
publicznych(tj.Dz. U. z 2Ol'7r.,poz. 1938),
c ) u s t a r vzęd n i a 2 9 r v r z e ś nli9a 9 4 r . o r a c h u n k o l t , o (śt jc.iD z . U ' z 2 0 | 6 r ' , p o z ' | 0 4 7 z e z m . ) ,
d) ustau,ę
z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansachpublicznych(tj,Dz. U. z f0|7 r.' poz' 2077)'
e) poslanou'ienia
niniejszegostatutu,
|) inne przepisy regulującedziałalność
samodzielnychpublicznychzakladów opieki zdrowotnej.
jest podmiotem
4. SamodzielnyPub|icznyZakładopieki Zdrowotnejw Działdowie, zwanydalej,,Zakladem..
leczniczymnie będącymprzedsiębiorcą,
działajqcymrv fonnie samodzielnegopublicmego zakładuopieki
zdrowotnej.
przy trIicyLeśne1
5. SicdzibaZakładLl
znajdujcsię w Działdorvie
nr l'
ó. obszar działaniaSPZoZ rv Działdowie stanowi obszaf RzeczypospolitejPolskiej ze szczegóInynl
u*,zgIędnieniem
PotviatuDziałclorvskiego.

II.DZIAŁALNoŚĆ złxr,łuu

s3.
1. Cclem dzillania Zakladujest prowadzeniedziałalności
\ecznicze1polegającejna udzielaniuświadczeń
zdrorvotnych,pronlocji zdrorvia oraz realizacji zadań dydaktycznych i

badawczych w powiązaniu

z udzielaniemświadczeńzdrowotnych i promocją zdrolvia, rv rym wdrażaniemnowych technologii
nledycznychoraz metod leczenia. Zakład zapewnia ca'łodobową
opiekę lekarską ipie|ęgniarskąprzez
szpilalnychi innych
wsąvstkiedni rv roku lv przypadkuśrviadczeń
Zdro\Yotn),ch
stacjonarnych,
calodoborłrych
nizszpitalne.
2. l{crtlzlj:tnri
dzialłlnościlcczniczejZaklrdu są:
przez Szpita|,
icałodoboweszpitalneśrviadczenia
zdrorvotlie
realizorvane
a) stacjonarne
zdrolvotnereaiizowaneprzezHospicjunl'
b) stacjonarne
i całodobowe
inne nif szpitalneświadczenia
przezAmbulatorium.
świadczenia
zdrowotne,realizowane
c) ambulatoryjnc
3. Do zadairZak|adu naleĄ,:
zdrowotnych,
a) udzielaniestacjol1arnych
i calodobowychśrviadczeń
zdrowotnych,
świadczctl
b) udzielanieambulatoryjnych
dla innychpodmiotórvleczniczych'
c) rv1'konywanie
badaridiagnostycznych
d,] profilaktykai promocjazdrowia,
-wychorvarvczej'
e) prorvadzenie
działa]ności
oświatorvo
mcdycznąi alta|iząmedycznq,
t) prorvatlzenie
sprarvzrviazan1,ch
Ze stat).styką
g) prolvadzenie
szkoleniolvej,
działalności
i higienąpracyi p'poż,
h) prorvadzenie
działa]ności
zrviązanej
z bezpieczeństrvem
i) realizolvaniezadań związanych z wykorzystaniemprrblicznej i niepLrblicznejsłużbyzdrorvil
państwa,
w s1tuacjach
kryzysowychoraz na potrzebyobroru]e
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prowadzenie
działa|ności
naukowo- badawczej,

pżepisów.
k) rYykonywanie
innychzadańwynikającychz odrębnyoh
.1,Zaklad możctakżewykon).rYaćdziałalność
gospodarcząw zakrcsic:
a) usługdiagnostyczlych, wynajmu i dzierżawyPomieszczeńi gruntów,
b) wynajmui uryozęnia aParaturyi sprzętumedycznegooraz splzętu użytkowego,
c) sterylizacji,
d) usluBgastronomicz.nych,
parkingu,
c) prorvadzenia
1) usługkserogaficznych dla potrzebdokumentacjimedycznej
g) innychusług.
5' PodstorvołYyni
zadaniami Zukladu sq:
a) z;lpervnienieludnościzamieszkalejna obszarzejego działaniaświadczęńzdrowotnych;
b) realizacjazadań rrynikających z NarodorvegoProgramuZdrolvia oraz z zawartych umów o udzi€ l anie
zdrowotnych z Narodowym FunduszemZdrowia,
śrviadczeri
c) szerzenieoświaty
zdIowotnej;
d) promocjazdrowia;
c) kształcenieosób wykonującychfawody medyczne;
1) realizacjazadańorganiz.acyjno-medyczn;.ch
dla potrz'cbobronycywiIneji obronnościkaju;
ó. Śtviatlczenicrn
zdrowotn}'lnsą dzialaniasluĄce zochowaniu,
ratowaniu,przyrvracaniu
i poprarviezdrowia
zasady
rncdyczneu7nikającez plocesuleczenialub przcpisÓwodrębnych regulujących
oraz innedziałonia
ich wykonywania.
7, sPzoz

udziela pacjentom świadczeńbezpłatnielub odpłatniena zasadach okeślonych w ustawie lub

przepisach
szczególnych.
8. Śrr'iadczenia udzielane są mieszkańconr obszaru dzialania Zakładu, a w nagłych wypadkach,
rt szczrgólności
w stanachzagrozeniaż-ycia,
się'
wszystkirnZg|asŻnjqcyn)

III. oRGANY ZAKŁADU

s4.
1. organamiZakładusq:DyrektorZakladui Rada Społeczna'
2' Sposóbpilrr'ołyrr'ania
statut.
i odwolywaniaorganórvZakładuokreśla

Iv' ZARZADZANIE ZAKŁADEM

$s.
l'

Dyrekot,
zarządzĄ
Zakładem
opiekiZdrowotnej
Publicznym
Samodzielnym

2.

I),r'rcktor
reprerentuje
Złkladnazcwn.ltrz.

3.

t)yrektordzialając na podstcrvieprarra podejmujcrv sprawaclrZakładudecyzje sanrodzielnie
ustawystanowią
inaczej.
iponosiza nięodpowiedzialność
chyba,ie przepisy

DzicnrrikUrzędowyWojewódzhvawarmińsko.Mazuskięgo . 5 _

Poz.812

4.

wszystkichpracownikórvZakładu.
Dyrektorjestprzełożonym

5.

Stosunek pracy z Dy|ektolem nawjązujepodmiot tworzący na podstawie powołania,umowy
'
o pracę|ub na podstawieumowy c}ĄviIno-prawnej

6'

Dyrektor zakładu zatrudnia Zastępców Dylektora, Glównego Księgowego oraz pozostotych
pracowników'

7.

W sprawach doryczących zakupu, umów leasingu lub przyjęcia darowizny apafafury i sprzętu
medycznegooraz zbycia, wydzierżawienialub lvynajęciamajqtkutrwalego Dyrektor Zak]tadudz|ała
stosowniedo uchwałRady PowiatuDziałdowskiego.

8.

W czasie nieobecności
Dyrektora Zakładuwszystkieczynnościna|eżącedo Dyrektora wykonuje
zastępcaprzez niego wyanaczony.

v. RADA sPoŁEcZNA. KoMPETENCJE

s6.
podmiotutwolz4cegooraz organem
1. Rada Spolecznajest organeminicjującymi opiniodawczym
doradczym
DyrektoraZakładu'
2,

Do zadariRady'Spoleczne)
nalezy:

podn]iotowi
1)przedstaivianJe
wnioskórr,
i opiniiw sprawach:
tworzqcemu
a) z.byciaaktylvówtrwałychorazzakupulub przyjęciadarorviznynowejaparaturyi sprzętu
przekraczającej
medycznego,
o wartości
30.000zl. (słownie:
rrzydzieści
tysięcyzl'),
b) związanych
z przekształcęniem
lub likwidacją'tozszerzeniem
lub ograniczeniemdziałalności,
c) prryznawania
Dyrekorowi Zakładunagród,
d) ronviązaniastosunkupracylub umowycywilnoprawnej
z Ęrektorem,
wnioskórvi opiniiw sprawach:
2) przedstarvianie
Dyrektorolvi
a) planufinansowego,
rvtymplanuinwestycyjnego,
w tymplanuinwestycyjnego,
b) rocznegosprawozdania
z planufinansowego,
c) kedytówbankowych
lubdotacji,
zysku,
d) podziału
c) zb}cia ekt;,lr'ówtnvxł),ch
orazzakupulub pęyjęciadarorvizn1'
nowejapararuryi sprzętumedycznego'
przekraczającej
o wartości
trzydzieści
30'000zł.(słorr'nie:
rysięcyzl')'
organizacyj
nego,
Q regulaminu
pfzezpacjentów,z wyłączeniem
3) dokonywanie
okresowychanalizskargi wnioskówwnoszonych
sprarvpodlegajqcych
nadzorowimedycznemrt,
4) opiniowanie
wnioskurv sprarvieczasowegozaprzestartia
dzia|alności
leczniczej,
(bilansu)'
w celudokonania
5)tvybórbiegłego
rewidenta
badania
sprawozdania
finansowego
w ustawie
i statuci€ ,
6) wykonywanie
innychzadańokreślonych
możewpafać opinięw formicuchrva}.
3' RadaSpołeczna

s7.
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1.

SkładRadySpołeczrrej
określa
uchwalaRadyPowiatuDzialdorvskiego.

2.

Radę Społecznąporvolujei odwołujeRada Powiatu Działdowskiego'Pierwsze posiedzenieRady
Spoiecznej
zwołue RadaPowiatuDziałdowskiego.

J'

tnva 4 lata i poĘwa się z kadencjąRady PowiatuDziałdowskiego.
KadcncjaRady Społeczlrej
jej kończysięz dniempowołania
Dzialalność
nowegoskładu
Rady.

4.

wchodz4:
W skladRadySp<rlecznej
a)jakoprzewodniczqcy
:
- Starosta
Dzialdowskilub osobaprzezniegowymaczona,
b)jakoczlonkorvie
:
- przcdstawiciel
rvojewody,
. przedstawiciele
w liczbienieprzekaczającej
l5 osób,
wybraniprzezRadęPowiatuDzialdowskiego.

5.

c)członkiem
Rady SpolecznejZakladunie możebyćosobazatfudniona
w ZAkład^e.
wygasaz uplywemkadencji,na któIązostał''vyblany.
N4andat
członkaRady Społecarej
przedupływern
kadcncjinastępuje
rvprzypadkach:
Utratanlandatu
a)odwolania
naskutęk:
- u1.cofania
przezRadęPowiatuDziaIdowskiego,
rekomendacji
. zlzecfenia
sięmandatu,
b)śmierci'
Na nriejsceczłonkaRady Społeczncj,
który ulraciłmandat,RadaPowiatuwyłanianowegoczlonka
l{ad)'.

ó.

posiedzeń
uchwałokeślaregulaminuchwa]ony
Sposóbzwoływania
Rady,trybpracyi podejmowania
przczl(adęSpolecaąi Zatwierdzony
przezRadęPorviatu
Dziadowskiego.

7.

DylektorZakładu,przedsLarviciele
w posiedzeniach
pozaoz|onkami
Rad),uczestniczą:
l(adySpołecznej'
orgarrizacjizwiqz.kowychi samorzqdówzawodów medyoznychdzialającychw zakładzieoraz inne
zaproszone
osoby.
vI. RoZPATRYWANIE sPoRÓw PoMlĘDZY ORGANAMI
zAKŁADU

s8.
l.

odwołanie
do Rady Powiatu
od uchwalRady Społecznej
DyrektorowiZakładuprzysługuje
Działdotvskiego.

2.

Zakładusklada odwolaniedo Rady PorviatuDziadorvskiegow terminie7 dni od podjęcia
D1,rektor
przezRadę Sp<lleczną.
uchu'al1,

3.

I{adaPort'iatLI
Działdorvskiegorozpatrujeodrvołanie
Dyrektorana najblixzej sesji po otrzymaniu
odwołania'

.l.

rvykonanieuchrvaly Rady Spolecalej do czisu jego rozpa|rzaniapnez Radę
odivołanie\ł'strzyn1uje
PorviatuDziałdowskiego.

vII. oRGANIZACJAZAKŁADU
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$e.
i Pionu
Pionu Finansowo-Ekonomicznego
Zakładskładasię z trzech pionów, tj' Pionu opieki Zdrowotnej,
jednostki organizacyjne oraz jednostek
Techniczno.Administracyjnego, dzielących się na rll't1iejszę
Dyrektorowi Zakladu.
organizacyjnychi samodzielnychstanowisk pracy podlegtychbezpośrednio
:
ącej ednostkiorganizac1jne
l. Pion oDi€ k i zdro}totneiobejmujenastępuj
A. Szpital:
kardiologicznym,
a) wieloprofilowy oddziałchorób wewnętrznychz pododdzia,lami:
. pododdziałkardiologiczny wieloprofilowego oddzialu chorób wewnętrmych;
. pododdziałreumatologicznywieloprofi|owegooddziałuchorób wewnętrznych;
nefrologic:rny,
b) oddz.iał
c) stacjadializ,
d) oddziałneu|ologiczny,
e) oddziałudarowy,
1) oddziałdziecięcy'
g) oddziałnoworodkórv i wcześniakórv,
h1 oddzitłpołożniczo.ginekologiczny,
uroIogicznyml
chirurgiiogólnej z pododdziałenl
i) o<lL1zial
- pododdział
urologicznyoddziałuchirurgiiogólnej;
j) oddziałurazowo-ońopedyczny'
k) oddziałanestezjologiii intensywnejterapii,
l)

szpita|nyoddziałratunkowy'

neurologicznej:
rehabilitacji
z pododdziałem
nl) oddziałrehabiIitacyjny
oddziałurehabilitacyjnego;
. pododdział
rehabilitacjineurologicznej
n) oddziałpsychiatryczny'
o) blok operacY;nY,
p) izba przyjęćszpitalna'
q) izbaprzyjęćdziecięca'
r) izba przyjęc połofniczo-ginekologicna,
s) aptekaszpitalna,
t) centralnasterylizatornią
u) prosektorium,
v) zespółdomowejdializoterapiiotrzewnoweJ'

B. Hospicjum:
l. oddziałMedvcynv PaliaĘvwne]

reumatologicznym;

l]zlennik
Urzędo\},
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C. Ambulatoryjnc Świadczenia Zdrowotne:

l. Poradniearnbulatorvjnej
ooiekispecjalistJcznej
:
l) chirurgiiogólnej
2) chirurgiigastloenterologicznęJ
3)urazowo.ońopedyczna
4) preluksacyj
na
5) urologiczna
ó) o|o]aryngo]ogiczna
7) okulistyczna
-polotuticz
6) ginekologiczno
9)dlanoworodków
I0) zdrowiapsychicznego
I l) endokrynologiczna
l2) kardiologiczna
13)nefrologiczna
l4) reumalologiczna
I5) neurologiczna
ló) rehabilitac$na
l 7) skórno-wenerologiczna
l8) opiek
i paliatywnei
l9) działtlzjoterapii
20)gabinet diagnostyczno-zabiegowy.
zgodnie z
0000000
14994(23okulistyka)

pozycją 89 księgi rejestrorvejnr

2l) gabinet diagnostyczno-zabiegorvy,
zgodnie z
nr 000000014991
(09dennatologia
i rvenerologia)
22)gabinet diagnostyczIto.zabiegowy,
Zgodnie z

pozyęją 90
pozya)ą9l

0000000l
4994(2ó otolaryngologia)
2j) gabinet diagnostyczno-zabiegorvy,zgodnie
nt 0000000l4994
(05chirLugia
ogóina)
24)gabinet diagnostyczno.zabiegowy,
zgodnie z

z

księgi Ęestrowej

księgi rejestrowejnr

połyc)ą 92
pazycią 93

księgi

kięgi

rejestrorvej

rejestrowej

nr 0000000| 499.1(3.1urologia, 67 reurnatologia)

25)gabinet
diagnost\'cZno.zabieg'Wy,
zgodniez pozycją93 księgirejesrrorvej
nr 0000000l4994
j traumatologia
(25onopedia
narz4du
ruchu)
26)gabinet
diagnoslycZno-zabiego\\,"V,
zgodniez pozycją99 księgirejestrowej
nr 0000000I4994
(?9Polożnictwo
i ginekologia)
27) z.espół
transporttl
sanitarnego
28)zespółrehabilitacj
i domowcj
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2, Podstawowa
OpiekaZdrowotna:
PoZ,
a. nocnai świąteczna
ambu|atory.jna
opiekalekarskai pielęgniarska
wyjazdowaopiekalekarskiipielęgniarskaPoZ,
b. nocnaiświąteczna
c. transponsanitamy POZ.
3. I{atorvnictrvo
medyczne
L

Dyspozytomia

2. Zesp6łRatownictwaMedycznego.SpecjaIistyczny
(rejonoperacyjny''S.,Dzialdowo)
3. Dwa ZespołyRatownictwa Medycznego.Podstawowe
4. DzraiDiasnostykiMedvcznej
l )' Laboratońumana|izlekarskich
l a)' Punktpobrańmateriałudo badań laboratoryjnych
Pracownie:
a. Biochenlii
b , K o a g ul o l o g i i
c, Anaiityki ogólllej
d. Hematologir
e. Immunochernii
f.

Flistopatologii

g. Serologjitransfuzjologicznej
z bankiemkrwi
h. Bakerioiogiczna
2). PracowniaRTC
3), Pracorvniaultrasonograficzna
4). Pracowniaendoskopowa
5). Prrcorvniaeleklroencefalogafi
czna
6). Pracorvnia
kardiologicata
7). Pracorvnia
audiologiczna
8).Pracowniabadańspirometrycznych
9). Pracowniatomografii komputerowej
l0), PracowniaEMG
I l). Pracowniakapilaroskopii
D . S nn l o d z i e |cnk o m ó r k i p o m o c n i c z e :
l. Blokrywięnia.

Poz.E12
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2. Dziai HigienySzpitalnej
II. Pion finansorvo- ekonomiczny:
GłórvnyKsięgowy
SekcjaEkonomiczna
Sekcja|"inansou'o
. Księgowa
III. Pion (cchniczno.administrac;jny
obcjmuje następując€jednostkiorganizacyjne:
i, sekcjaadrninistracyjno_gospodarcza
2. sekcjatechniczna
3, sekcjazaopatrzenia
IV. DyrektorowiZakladu podlegają
bezpośrcdnio:
.
.

zastępcadyrektorad/s <lpiekizdrowotllej
zaslępcadyrektorad/s ckonomicznych

.

Zastępcadyrektorad/s
techniczno-administmcyjnych

.

zastępcit
dyrektorad/s pielęgniarstrva

-

<lzirlslrrzblpracorvniczej

.

dzia|sprzedaĘ, planorvarriaianaliz

-

sekcjad,/szamÓwień publicznych

-

sekretariat
0raz s! ntodzielncStano$,iskapracy:

-

raocaprawny

-

kapelanszpitalny

.

pelnomocnikdy|ektofad/ssysteinuzarządzania
jakością

.
-

pelnomocnikdyrektorad/spraw pacjentórv
ltspektord,/sobronycy,rviluej

-

inspckrord/sbJrp

-

inspektorochronyradiologicznej

.

pielęgniarkaepidemiologiczna

-

inlbrmatyk

-

srpilaJntkoord)laloi trallsplantaclj
n),

PracąZakładu
kierujeDyrektorpr.y pomocy:
. ZastępcyDyrektorad/sopieki
Zdrorvotnej;
. Zastępcy
Dyrektora
cilsEkononlicznych:

s t0.

Poz.8l2
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. ZastępcyDyrektora d,/sTechnicmo.Administracyjnych;
- G|ÓwnegoKsięgowcgo;
- ZastępcyDyrektorad./sPie|ęgniarstlva.
$ 11.
l. ZastępcaDyrektorad/s opieki Zdrowotlrejz tytu'łu.
polvierzonegozakesu dzia'lania sprawuje'nadzÓr
ikoordvnujepracęPionu opieki Zdrowotnej.
?. Zaslępcr Dyrektora d,/s Ekonomiczllych z tytulu powierzorregozakesu

działaniasprawuje nadzÓr

pracępionu fi nansorvo-ekonomicznego.
i koclrci;"nL1e
3. ZastępcaDyrektorad,/s1.echniczno-Admjnistracyj
nych z tytulupo\\,ierfonego
zakrestldziałaniasprarvuje
nadzóri koordynujepracęPionu Techniczno.Administracyjnego.
4' Z-astępcaDyrektora d/s Pieięgniarstwa, rve wspóIpracy z zas|ępcą Dyrektora ds. opieki Zdrowotnej,
zapelr'niasprarvność
w organizrcji i funkcjonorvaniuopieki pielęgniarskieji nadzorujeplacę pie|ęgniarek
i poloŹn1'ch
oraz średniego
i nixzego persone|uz-atrudnionego
w jednostkachorganizacyjnychPionu opieki
Zdrorvotnej.
5. Główny Księgowy z tytułupowierzonegozaklesu tlziałaniasprawujenadzór i koordynujepracęsekcji
fi Ilansorr
o-księgowejisekcji ekonomicznej'
VIII. GOSPODARKA FINANSOWA

s 12.
l ' SPZoZ jcsl jednostkiiorgar]iz1c),iną
prorvadzqcą
gospodarczą
PorviatuDziałdou,skiegr.l,
dzialalność
polegajqcą
w szczególności
na udzielanjuśrr,iadczel1
zdrorvotn;,cIl'
?, sPZoz prorvadzigospodalkęfitlansorr'ą
na podstarvie
planutinansowego
ustalonegoprzez
DyrektoraZ,akładu.
3. i(ocznyplan finanstlrv;,opiniuje
isprarvoz-danie
z realizacjiplanuz;rtwierdza
Rada Społeczna.
'ł. llocznesprarvozdanie
finmsowe (bilans)zatwierd7'a
ZarządPowlatu.
$ 13.
l.

Samodzielnypubliczny zakład opieki Zdrowotnejpokrywa z posiadanychśrodkórvi

uzvskirvanych

przychodólvkosztydziałaIności
i regulujezobowiązania.
2, Zakładjest utfą,mywany z wpływów pochodzących z rea|izacji kontraktów zawaĄch
ttsłLrg
nleclr.cznyclr
z tiysponentamiśrodkÓtvpublicznychi niepublicznychjak

na wykonanie

też z prowadzonejinnej

gospoclarcz-ej'
dziale]rlości

s 14.
Samodzielnypublicznyzakładopieki zdrowotnejmożeu7,yskiwao
środkifinansowe:
l) z odpłalnej
działalności
lcczniczej,chybażeprzepisyodrębnestanowiąinaczej;
gospodafczejinnej nif wymieniona w pkt 1' jeżeli statut przewiduje
]) z rt'r'd
zi,'']oneJc1zia]aInosci
wykonyrvanie
takiejdziatalności;
3) z darorvizl, zapisór,v,spadkórv oraz ofiarnościpublicznej,także pochodzenia zagranicznegoz |yn,
SPZoZ w stosunkudo darczyńcy;
fe dalowiznanie możebyć obwarowanażadnyrnizobo!viązaniami
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