
UCHWAŁA NR XXXIV/360/18
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

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

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1523) w związku z art. 18 ust. 2 pkt.15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz 

z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r., 

poz. 160 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XIV/156/16 Rady Miejskiej Kościana z dnia 

28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2016 r., poz. 3194 ze zm.).

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

Kościana w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, zgodnie 

z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

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

Województwa Wielkopolskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Ruszkiewicz



Załącznik do uchwały Nr XXXIV/360/18

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1523) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nr Nr XIV/156/16 Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie (Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2016 r., poz. 3194) 

z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr XXXII/342/18 Rady Miejskiej Kościana 

z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/156/16 w sprawie statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie 

(Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2018 r., poz. 3674).

2. Podany w załączniku niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 uchwały nr 

XXXII/342/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego 

w Kościanie, który stanowi:

„§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.



Załącznik do obwieszczenia

Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

UCHWAŁA NR XIV/156/16
RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 

Rehabilitacyjnego w Kościanie

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 

2018 r., poz. 160 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi 

Rehabilitacyjnemu w Kościanie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/142/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rehabilitacyjnemu w Kościanie.

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

Województwa Wielkopolskiego.



Załącznik do Uchwały Nr XIV/156/16

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

OŚRODKA REHABILITACYJNEGO

W KOŚCIANIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, 

zwany dalej „Ośrodkiem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 2. Ośrodek uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych  zakładów 

opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Miejska Kościan.

2. Podmiot tworzący sprawuje nadzór nad działalnością Ośrodka.

3. Kontrolę i ocenę działalności Ośrodka przeprowadza zespół kontrolny powołany przez 

Burmistrza Miasta Kościana.

4. Kontrolę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się na podstawie programu kontroli, który 

zespół kontrolny przedkłada Burmistrzowi do zatwierdzenia.

5. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej Kościana sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

§ 4. Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej;

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

ze środków publicznych;

3) niniejszego statutu;

4) regulaminu organizacyjnego;

5) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

a w szczególności przepisów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

§ 5. 1. Siedzibą Ośrodka jest miasto Kościan, ul. Bączkowskiego 11a.



2. Obszarem działania Ośrodka jest Rzeczpospolita Polska.

Rozdział II
CEL, ZADANIA PODMIOTU I ZAKRES

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 6. Celem działania Ośrodka jest udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na 

wykonywaniu działań służących  zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w szczególności 

prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych jak i inne działania medyczne wynikające 

z procesu leczenia, albo przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania oraz promocji 

zdrowia.

§ 7. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom ze schorzeniami narządu ruchu 

bez względu na etiologię schorzenia, prowadzenie diagnostyki neurofizjologicznej;

2) udzielanie świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej osobom z naruszoną sprawnością 

organizmu inną niż wymienione w pkt.1;

3) udzielanie świadczeń konsultacyjnych zakładom oraz osobom kierowanym przez te zakłady;

4) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie rehabilitacji leczniczej;

5) prowadzenie profilaktyki oraz szerzenie oświaty zdrowotnej na rzecz zapobiegania 

niepełnosprawnościom i promocji zdrowia;

6) współpraca z zakładami ubezpieczeniowymi, placówkami pomocy społecznej i innymi 

jednostkami organizacyjnymi zmierzającymi do zmniejszenia stopnia niepełnosprawności 

społeczeństwa.

2. 1)  Zakres świadczeń realizowanych przez Ośrodek obejmuje:

1) fizjoterapię ambulatoryjną;

2) fizjoterapię domową;

3) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną;

4) rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;

5) rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku dziennym;

6) ambulatoryjną opiekę specjalistyczną;

7) odpłatne świadczenia niepodlegające refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXII/342/18 Rady Miejskiej Kościana z dnia 19 kwietnia 
2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka 
Rehabilitacyjnego w Kościanie (Dz.Urz.Woj.Wielk. poz. 3674), która weszła w życie z dniem 10.05.2018 r.



Rozdział III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA

§ 8. 1. 2)  W  skład  Ośrodka  Rehabilitacyjnego   wchodzą   następujące   komórki  

organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych:

1) Ośrodek Dziennego Pobytu;

2) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;

3) Poradnia Logopedyczna;

4) Poradnia Rehabilitacyjna;

5) Pracownia fizjoterapii;

6) Pracownia fizykoterapii;

7) Pracownia kinezyterapii;

8) Pracownia hydroterapii;

9) Pracownia masażu leczniczego;

10) Fizjoterapia domowa.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny ustalony 

przez dyrektora.

Rozdział IV
ORGANY I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 9. 1. Organami Ośrodka są:

1) dyrektor Ośrodka;

2) Rada Społeczna.

2. Z dyrektorem Ośrodka stosunek pracy nawiązuje Burmistrz Miasta Kościana.

§ 10. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem, kieruje jego 

działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu pracy).

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za 

nie odpowiedzialność.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.



4. Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielenia świadczeń zdrowotnych wyłącznie 

przez osoby wykonujące zawód medyczny spełniające wymagania zdrowotne określone odrębnymi 

przepisami.

5. Podczas nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 11. 1. Rada Społeczna Ośrodka jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego oraz organem doradczym dyrektora Ośrodka.

2. Rada Społeczna Ośrodka jest powoływana i odwoływana przez Radę Miejską Kościana, która 

zwołuje pierwsze posiedzenie Rady Społecznej.

3. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 

6 miesięcy.

§ 12. 1. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą:

1) Burmistrz Miasta Kościana lub wyznaczona przez niego osoba, jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego;

3) przedstawiciele samorządu terytorialnego wyłonieni z Rady Miejskiej Kościana w liczbie trzech 

osób.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej Ośrodka uczestniczy dyrektor Ośrodka oraz 

przedstawiciele organizacji związkowych działających w Ośrodku.

3. Z głosem doradczym mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów zawodów 

medycznych i inne zaproszone osoby.

§ 13. 1. Kadencja Rady Społecznej Ośrodka trwa zgodnie z kadencją Rady Miejskiej  Kościana.

2. Skrócenie kadencji Rady Społecznej Ośrodka może nastąpić w związku ze zmianami 

przepisów prawa, na podstawie których działa Rada Społeczna, lub w związku z wyborem nowej 

Rady Miejskiej Kościana.

3. Zmiany w składzie Rady Społecznej Ośrodka przed upływem kadencji mogą następować 

wskutek:

1) rezygnacji członka Rady;

2) nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych posiedzeniach Rady;

3) likwidacji Ośrodka;

4) zgonu członka Rady.

§ 14. Rada Społeczna składa Radzie Miejskiej Kościana sprawozdanie ze swej działalności do 

końca kwietnia każdego roku, za rok poprzedni.



Rozdział V
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 15. 1. Ośrodek  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia

15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej, a rachunkowość na podstawie ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych.

2. Zobowiązania oraz koszty działalności Ośrodek pokrywa z posiadanych środków oraz 

z uzyskiwanych przychodów.

§ 16. Podstawą gospodarki samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest plan 

finansowy ustalany przez dyrektora Ośrodka.

§ 17. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami, majątkiem Gminy Miejskiej Kościan oraz majątkiem własnym.

§ 18. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Ośrodka może nastąpić po 

wyrażeniu zgody przez Radę Miejską Kościana.

§ 19. 1. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym w szczególności:

1) z odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych;

2) z wyodrębnionej organizacyjnie działalności gospodarczej, innej niż działalność lecznicza, 

wymienionej w § 20;

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

4) odsetek od lokat;

5) na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji 

tych zadań;

6) na cele i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w § 4 pkt 1, dotyczących 

przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą;

7) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;

8) od podmiotu tworzącego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy Ośrodka, 

jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej 

wartości;

9) z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Dyrektor Ośrodka decyduje o podziale zysku.



§ 20. Ośrodek może prowadzić wyodrębnioną działalność gospodarczą, inną niż działalność 

lecznicza, polegającą między innymi na:

1) wydzierżawianiu i wynajmowaniu pomieszczeń;

2) świadczeniu usług;

3) prowadzeniu działalności edukacyjnej.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. W sprawach nieuregulowanych  w statucie  mają  zastosowanie odpowiednie 

postanowienia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz akty wykonawcze 

do ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Pracy oraz inne przepisy prawa.




