
 Załącznik do Uchwały Nr  1  / 2008  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży z dnia 22. 01.2008 r.   

 
STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ –  
SZPITAL W IŁŻY 

(tekst jednolity) 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży zwany dalej 
w niniejszym statucie „SP ZZOZ – Szpital ” jest samodzielnym publicznym zespołem 
zakładów opieki zdrowotnej powołanym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń 
zdrowotnych i promocji zdrowia ogółowi ludności, 

2. Nazwa zakładu brzmi SP ZZOZ – Szpital w Iłży, odpowiada zakresowi świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez ten zakład, 

3. SP ZZOZ – Szpital, podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, 
oraz wpisaniu do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. 

 
§ 2 

 
Organem założycielskim SP ZZOZ – Szpitala jest Powiat Radomski. 
 

§ 3 
 

SP ZZOZ –Szpital działa przestrzegając w szczególności postanowień niżej wymienionych 
aktów normatywnych: 

1. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 

1a. ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym       
      (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),  
2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 

142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.),  
3. rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. 

w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo - leczniczych 
oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 
166 z 1998 r., poz. 1265), 

4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z 2004 r. z późn. zm.), 

5. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
2005 r. z późn. zm.), 

6. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 
694 z 2002 r. z późn. zm.), 

7. przepisów  wykonawczych do w/w ustaw, 
8. niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną SP ZZOZ - Szpitala, 

a zatwierdzony przez Radę Powiatu Radomskiego w dniu 28.01.2010 r.  



9. innych przepisów powszechnie obowiązujących. 
 

§ 4 
 

Siedzibą SP ZZOZ – Szpital jest miasto Iłża, ulica Bodzentyńska 17. 
 

§ 5 
 

1.  Obszarem działania SP ZZOZ – Szpital jest teren działania Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

2.  SP ZZOZ – Szpital przyjmuje także pacjentów z zagranicy. 
 
 

Rozdział II 
 
 

Cele i zadania SP ZZOZ – Szpital  
 

§ 6 
 

Celem SP ZZOZ - Szpital jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, 
ratowaniu, przywracaniu i 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.  leczeniem, 
3.  rehabilitacją leczniczą, 
4.  opieką nad kobietą ciężarną, jej płodem, porodem i połogiem oraz nad 

noworodkiem, 
5.  badaniem diagnostycznym w tym z analityką medyczną, 
6.  pielęgnacją chorych, 
7.  orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, 
8.  udzielaniem konsultacji specjalistycznych, 
9.  specjalistyczną opieką ambulatoryjną, 
10. pielęgnacją, rehabilitacją i leczeniem, 
11. pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi, 
12. zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działanie profilaktyczne i 

szczepienia ochronne, 
13. badaniem i terapią psychologiczną, 
14. psychiatrią, 
15. pogotowiem ratunkowym i pomocą doraźną. 
 

§ 7 
 

W wykonywaniu zadań zakład współpracuje z: 
a) Innymi publicznymi i niepublicznymi ZOZ, 
b) Stacjami sanitarno – epidemiologicznymi, 
c) Organizacjami społecznymi, 
d) Stowarzyszeniami i fundacjami, 



e) Innymi osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji w/w 
celów statutowych. 

 
 
 
 

§ 8 
 

SP ZZOZ – Szpital może prowadzić także działalność: 
1. w zakresie oświaty zdrowotnej, 
2. kształcenia pracowników medycznych, 
3. gospodarczą w zakresie związanym z prowadzeniem podstawowej działalności, 
4. w zakresie świadczenia usług medycznych innym placówkom opieki zdrowotnej, 
5. w zakresie innych świadczeń mających na celu poprawę ekonomiki i efektywności 

działania placówki z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. 
zm.), 

 
 

§ 9 
 

SP ZZOZ – Szpital zobowiązany jest do: 
1. prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń 

zdrowotnych, 
2. ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. 

 
§ 10 

 
1. SP ZZOZ – Szpital wykonuje świadczenia w zakresie: hospitalizacji osób 

potrzebujących całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych w 
następujących dziedzinach: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, ginekologii i 
położnictwa z opieką nad noworodkiem (rooming – in), pediatrii, anestezjologii i 
intensywnej terapii. 

2.  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie pielęgnacji, i rehabilitacji osób niewymagających hospitalizacji oraz 
zapewnienia im środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczenia i 
wyżywienia odpowiednio do stanu zdrowia, także opiekę w czasie organizowanych 
zajęć kulturalno – rekreacyjnych. 

3.  Zakład Opieki Zdrowotnej - Pogotowie Ratunkowe udzielający świadczeń 
zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 
pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. 

4.  Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnie Specjalistyczne udzielający świadczeń 
zdrowotnych w następujących dziedzinach medycyny: chirurgii ogólnej,  chirurgii 
urazowo-ortopedycznej, alergologii, diabetologii, kardiologii, ginekologii - 
położnictwa, dermatologii, zdrowia psychicznego, gruźlicy i chorób płuc, 
endokrynologii, neurologii, okulistyki, otolaryngologii, rehabilitacji. 

5.  Zakład - Długoterminowa Opieka Domowa. 
6.  Zakład – Podstawowa Opieka Zdrowotna – nocna i świąteczna ambulatoryjna oraz 

wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska. 



7.  Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej ( w tym: dział fizykoterapii, kinezyterapii, 
hydroterapii, dział masażu leczniczego). 

 
 
 
 

§ 11 
 

1. SP ZZOZ – Szpital stosownie do określonego w statucie zakresu działania, zapewnia 
przyjętemu do szpitala: 
a. świadczenia zdrowotne, 
b. leki i artykuły sanitarne, 
c. pomieszczenia i wyżywienie odpowiednio do stanu zdrowia. 

2. Osoba przebywająca w SP ZZOZ – Szpital ma prawo do: 
a. opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę, o ile 

pozwalają na to względy epidemiologiczne, 
b. kontaktu osobistego, telefonicznego i korespondencyjnego z osobami 

z zewnątrz, 
c. opieki duszpasterskiej. 

 
§ 12 

 
O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub kierowanej przez lekarza albo uprawnioną 
instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia 
i uzyskaniu zgody tej osoby lub jej ustawowego przedstawiciela albo opiekuna faktycznego, 
chyba, że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do SP ZZOZ – Szpital bez 
wyrażenia zgody. 
 

§ 13 
 

Wypisanie ze SP ZZOZ – Szpital następuje, gdy: 
1. stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w SP ZZOZ – Szpital. 
2. na żądanie osoby przebywającej w SP ZZOZ – Szpital lub jej przedstawiciela 

ustawowego, 
3. osoba przebywająca w SP ZZOZ – Szpital w rażący sposób narusza regulamin, a nie 

zachodzi obawa, że odmowa zaprzestania udzielania świadczeń może spowodować 
bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia 
innych osób. 

 
§ 14 

 
SP ZZOZ – Szpital jako Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej udziela świadczeń 
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym 
osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. 

 
§ 15 

 



Osobie, która zgłasza się do SP ZZOZ – Szpital, potrzebującej natychmiastowego udzielenia 
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub stanu zdrowia, żadne 
okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczenia. 

 
§ 16 

 
Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych SP ZZOZ - Szpital określa 
regulamin porządkowy ustalony przez Dyrektora SP ZZOZ - Szpital i zatwierdzony przez 
Radę Społeczną. 
 
 

 
Rozdział III 

 
Organy i struktura organizacyjna SP ZZOZ – Szpital  

 
 

§ 17 
 
1. Organami SP ZZOZ – Szpital są: 

 Dyrektor, 
 Rada społeczna. 

2. SP ZZOZ – Szpital kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz, 
3.  Dyrektor jest przełożonym pracowników SP ZZOZ – Szpital, 
4.  Dyrektor SP ZZOZ – Szpital samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące SP ZZOZ – 

Szpital i ponosi za nie odpowiedzialność cywilną, dyscyplinarną, karną, 
5. Dyrektor zarządza SP ZZOZ – Szpital przy pomocy: 

a. zastępcy Dyrektora, 
b. głównego księgowego, 
c. ordynatorów oddziałów, 
d. kierowników zakładów, 
e.  naczelnej pielęgniarki, 
f.  kierowników działów. 

 
§ 18 

 
1. Z Dyrektorem SP ZZOZ – Szpital Zarząd Powiatu Radomskiego nawiązuje stosunek pracy 

na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
2. W SP ZZOZ – Szpital przeprowadza się konkurs na stanowiska: 

a) Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa, 
b) Ordynatorów Oddziałów, 
c) Naczelnej Pielęgniarki, 
d) Pielęgniarki Oddziałowej. 

3. Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa w przypadku, gdy 
Dyrektor SP ZZOZ – Szpital nie jest lekarzem ogłasza Zarząd Powiatu Radomskiego, 
natomiast na pozostałe stanowiska wymienione w ust. 2 ogłasza Dyrektor SP ZZOZ – 
Szpital. 

 
§ 19 

 



1. SP ZZOZ – Szpital jest zespołem zakładów 
2. W skład SP ZZOZ - Szpital wchodzą następujące zakłady opieki zdrowotnej: 

     1) Szpital, 
2)  Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, 
3)  Zakład Opieki Zdrowotnej - Pogotowie Ratunkowe, 
4)  Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnie Specjalistyczne, 
5)  Zakład - Długoterminowa Opieka Domowa, 
6)  Zakład – Podstawowa Opieka Zdrowotna, 
7)  Zakład Rehabilitacji Ogólnoustrojowej. 

3. Strukturę i schemat organizacyjny SPZZOZ – Szpital określają załączniki: nr 1 i nr 2, które 
stanowią integralną część statutu.  

4. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres działania komórek organizacyjnych, podział 
zadań i kompetencji w kierowaniu SPZZOZ- Szpital określa regulamin organizacyjny 
ustalony przez Dyrektora SPZZOZ – Szpital.   

 
 

Rozdział IV 
 

Rada Społeczna SP ZZOZ – Szpital  
 

§ 20 
 
1. Przy SP ZZOZ – Szpital działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym 

i opiniodawczym Powiatu Radomskiego oraz organem doradczym Dyrektora SP ZZOZ – 
Szpital. 

2. Radę Społeczną powołuje Rada Powiatu Radomskiego oraz zwołuje jej pierwsze 
posiedzenie. 

3. Rada Społeczna składa się z 11 osób. 
 

§ 21 
 

1. W skład Rady Społecznej wchodzą: 
a) starosta Powiatu Radomskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako 

przewodniczący, 
b) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego jako członek, 
c) członkowie - przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu Radomskiego w liczbie 9 

osób. 
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SP ZZOZ – Szpital 

oraz po jednym przedstawicielu organizacji związkowych działających w SP ZZOZ – 
Szpital. 

3. W posiedzeniach Rady Społecznej, do której nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady 
Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć z 
głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

 
§ 22 

 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. przedstawienie Radzie Powiatu Radomskiego wniosków i opinii w sprawach: 

a. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na 
świadczenia zdrowotne, 



b. zbycia środków trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
i sprzętu medycznego, 

c. związanych z przekształceniem lub likwidacją SP ZZOZ – Szpital, jego 
przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

d. przyznawania Dyrektorowi SP ZZOZ – Szpital nagród, 
e.   rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie  
     z Dyrektorem SP ZZOZ – Szpital, 
f.  wniesienia majątku SP ZZOZ – Szpital lub przysługującego mu do  
    niego prawa w oparciu o art. 53 ust. 4 cytowanej ustawy o zakładach                                               
   opieki zdrowotnej 

2.  przedstawienie Dyrektorowi SP ZZOZ – Szpital wniosków i opinii w sprawach: 
a. planu finansowego i inwestycyjnego, 
b. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
c. kredytów bankowych lub dotacji, 
d. podziału zysku, 

3. uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do 
zatwierdzenia Radzie Powiatu Radomskiego, 

4. zatwierdzenie regulaminu porządkowego SP ZZOZ – Szpital, 
5. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 

ze świadczeń SP ZZOZ – Szpital, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi 
medycznemu, 

6. uchwalanie statutu i zmian w statucie oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie 
Powiatu Radomskiego, 

7.  przedstawianie wniosków Radzie Powiatu Radomskiego jeżeli ujemny wynik finansowy 
nie może być pokryty przez SP ZZOZ – Szpital we własnym zakresie, 

8.  wykonywanie innych zadań określonych w ustawach, aktach wykonawczych i w Statucie 
SP ZZOZ - Szpital. 

 
§ 23 

 
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
2. Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia SP ZZOZ - Szpital. 

 
 

§ 24 
 

1. Rada Społeczna działa w oparciu o regulamin ustalający tryb zwoływania posiedzeń, tryb 
pracy i podejmowania uchwał stanowiący załącznik nr 3 do statutu. 

2. Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi SP ZZOZ – Szpital przysługuje odwołanie do 
Rady Powiatu Radomskiego. 

 
§ 25 

 
1. Organem sprawującym nadzór nad SPZZOZ – Szpital jest Rada Powiatu Radomskiego. 
2. Rada Powiatu dokonuje kontroli oceny działalności SPZZOZ - Szpital oraz pracy 

Dyrektora. 
 

 
 



Rozdział V 
 

Gospodarka finansowa 
 

§ 26 
 

1. SP ZZOZ – Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu 
pokrywającego z posiadanych środków i uzyskanych przychodów koszty działalności i 
zobowiązań na zasadach określonych przepisami prawa. 

2. SP ZZOZ – Szpital gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem skarbu Państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym 
otrzymanym i zakupionym, 

3. Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego SP ZZOZ – Szpital może być 
dokonane przez zakład na zasadach określonych przez Organ Założycielski.  

 Wniesienie majątku lub przysługującego mu do niego prawa w formie aportu do spółek lub 
fundacji, stowarzyszeń wymaga zgody Organu Założycielskiego, z zastrzeżeniem art. 53 
ust. 5 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
4. SP ZZOZ – Szpital prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego 
przyjętego przez Dyrektora i opracowanego zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o 
zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), 
ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
2005 r. z późn. zm.) i ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz.U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zm.), 

. 
 

§ 27 
 

1. Gospodarka finansowa SP ZZOZ – Szpital prowadzona jest w formie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie, o której mowa 
w § 3 pkt 1 niniejszego Statutu. 

2. SP ZZOZ – Szpital może uzyskiwać środki finansowe, z prowadzenia innej niż udzielanie 
świadczeń zdrowotnych działalności gospodarczej pod warunkiem, że nie ograniczy to 
dostępności do tych świadczeń. 

 
§ 28 

 
SP ZZOZ – Szpital może uzyskiwać dodatkowo środki finansowe w trybie określonym w art. 
54 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej w tym również darowizn, 
zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego, z 
zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
 

§ 29 
 

SP ZZOZ – Szpital może otrzymywać dotacje budżetowe zgodnie z art. 55 ustawy o 
zakładach opieki zdrowotnej. 

 
§ 30 

 
1. Mienie SP ZZOZ – Szpital obejmuje własność i inne prawa majątkowe, wydzielone z 

mienia państwowego i komunalnego 



2. Wartość majątku SP ZZOZ- Szpital  określają: 
- fundusz założycielski, 
- fundusz zakładu. 

3. Fundusz założycielski SP ZZOZ – Szpital stanowi wartość wydzielonej zakładowi części 
mienia państwowego lub komunalnego. 

4. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu 
założycielskiego. 

5. Fundusz założycielski zwiększają przekazane z budżetu państwa, dotacje na inwestycje i 
zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów gmin na cele rozwojowe 
zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe. 

6. Fundusz zakładu zwiększa się o: 
a) Zysk netto, 
b) Amortyzację majątku trwałego, 
c) Dotacje budżetowe, 
d) Kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku, 
e) Środki z innych źródeł 

7. Fundusz zakładu zmniejsza się o: 
a) Straty bilansowe,  
b) Umorzenie majątku trwałego, 
c) Kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego 

przeszacowania tego majątku 
8. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych 

przepisach. 
 

§ 31 
 
SP ZZOZ – Szpital samodzielnie decyduje o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady 
Społecznej  

 
§ 32 

 
1. Ujemny wynik finansowy SP ZZOZ – Szpital pokrywa we własnym zakresie lub z kredytu 

bankowego. 
2. Niedobór finansowy SP ZZOZ – Szpital  nie może być podstawą do zaprzestania 

działalności, jeżeli jego dalsze istnienie uzasadnione jest celami i zadaniami do których 
realizacji został utworzony, a realizacji tych zadań nie może przejąć inny zakład 
zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością. 

3. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust 1, organ, 
który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, podejmuje uchwałę o 
zmianie formy gospodarki finansowej  SPZZOZ – Szpital w Iłży lub o jego likwidacji. 

 
§ 33 

 
1. Rachunkowość SP ZZOZ – Szpital prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. 
zm.). 

2. Roczny bilans SP ZZOZ – Szpital podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i 
prawidłowość. 

3. Sposób i tryb weryfikacji rocznego bilansu zakładu określają odrębne przepisy. 



4. Roczne sprawozdanie finansowe SP ZZOZ – Szpitala zatwierdza, na podstawie uchwały 
Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpitala Zarząd Powiatu nie później niż 6 miesięcy od dnia 
bilansowego. 

 
 

Rozdział VI 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 34 
 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży jest następcą 
prawnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital 
Rejonowy w Iłży. 

 
 

§ 35 
 

Zmiany w Statucie uchwalone przez Radę Społeczną wymagają zatwierdzenia przez Radę 
Powiatu Radomskiego. 

 
 
 

§ 36 
 
W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego statutu zastosowanie mają przepisy 
wymienione w § 3 oraz powszechnie obowiązujące przepisy, mające zastosowanie do 
zakładów opieki zdrowotnej  

 
§ 37 

 
Niniejszy statut obowiązuje z chwilą wejścia w życie uchwały Rady Powiatu. 

 
§ 38 

 
1. Statut zawiera 10 ponumerowanych i opieczętowanych stron 
2. Załącznik nr 1 i nr 2 do Statutu określa strukturę organizacyjną i schemat organizacyjny SP 

ZZOZ – Szpital, które stanowią integralną część statutu   
3. Załącznik nr 3 stanowi Regulamin organizacyjny Rady Społecznej SP ZZOZ – Szpital . 

 
 
 

Przewodniczący Rady  
mgr Edward Krok 

 


