UCHWAŁA NR XXXVII/328/04
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia statutu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
Zakładu Piel gnacyjno – Opieku czego w Zielonej Górze.
Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 39 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91, poz. 408 z pó n. zm.) uchwala si ,
co nast puje:
§ 1. Zatwierdza si statut uchwalony dnia 9 grudnia 2004 r. przez Rad Społeczn
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw Zakładu
Piel gnacyjno – Opieku czego w Zielonej Górze z siedzib przy ul. Zyty 26.
§ 2. Statut, o którym mowa w § 1 stanowi zał cznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia.

Wiceprzewodnicz ca Rady

Jadwiga Błoch

ZAŁ CZNIK DO
UCHWAŁY NR XXXVII/328/04
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 grudnia 2004 r.

STATUT
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
HOSPICJUM IM. LADY RYDER OF WARSAW
ZAKŁADU PIEL GNACYJNO-OPIEKU CZEGO
W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział 1
Podstawa prawna
§ 1. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw Zakład
Piel gnacyjno-Opieku czy w Zielonej Górze, zwane dalej „Hospicjum”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 – tekst jednolity z pó n. zm.);
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r., Nr 91,
poz. 408, z pó n. zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz.
148 z pó n. zm.);
4) Uchwały Nr XXXV/311/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 listopada 2004 r.
Rozdział 2
Przedmiot i zakres działania
§ 2.1. Hospicjum udziela chorym w terminalnym okresie choroby, głównie
nowotworowej, całodobowych wiadcze zdrowotnych poprzez:
1) opiek paliatywno – hospicyjn ,
2) piel gnacj chorych,
3) kontynuacj leczenia farmakologicznego,
4) opiek i rehabilitacj osób niewymagaj cych hospitalizacji,
5) opiek duszpastersk uwzgl dniaj c duchowe potrzeby chorych.
2. Do Hospicjum kieruje si osoby zgodnie z art.34a ust.3 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej.
§ 3.1. Obszarem działania Hospicjum jest Miasto Zielona Góra.
2. Hospicjum u ywa piecz ci prostok tnej o tre ci:
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
Zakład Piel gnacyjno – Opieku czy
ul. Zyty 26
65 – 046 Zielona Góra
tel. (068) 325 43 33

z:
1)
2)
3)
4)

§ 4. Dla zapewnienia warunków realizacji zada statutowych Hospicjum współpracuje
chorymi i ich rodzinami;
Hospicjum Domowym;
Szpitalem Wojewódzkim i innymi zakładami opieki zdrowotnej;
wspólnotami wyznaniowymi i organizacjami wieckimi.
Rozdział 3
Organizacja Hospicjum

§ 5. 1. Hospicjum jest jednostk bud etow podległ Radzie Miasta Zielona Góra.
2. Hospicjum kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialno za całokształt jego
działalno ci.
3. Dyrektora Hospicjum zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
4. Dyrektor Hospicjum dokonuje czynno ci prawnych w imieniu Gminy Zielona Góra
o statusie miejskim na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez
Prezydenta Miasta.
5. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.
6. Do czynno ci przekraczaj cych zakres udzielonego pełnomocnictwa potrzebna jest
zgoda Prezydenta Miasta.
§ 6. 1. Dyrektor Hospicjum wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo –
finansowego przy pomocy głównego ksi gowego oraz podległych pracowników.
2. Hospicjum opiera sw działalno na pracy wykwalifikowanych pracowników
etatowych oraz na pracy społecznej, w tym przede wszystkim wiadczonej w formie
wolontariatu.
3. Opiek medyczn nad chorymi w terminalnym okresie choroby mog w Hospicjum
sprawowa
osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych
i wymaganiach zdrowotnych okre lonych wła ciwymi przepisami prawa.
4. Szczegółow struktur organizacyjn Hospicjum oraz podział zada pracowników
okre li regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora Hospicjum, który zatwierdza Rada
Społeczna Hospicjum.
§ 7. 1. Przy Hospicjum działa Rada Społeczna Hospicjum, która jest organem
inicjuj cym i opiniodawczym Rady Miasta oraz doradczym dyrektora Hospicjum.
2. W skład Rady Społecznej Hospicjum wchodz :
1) osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta - jako przewodnicz cy;
2) jako członkowie:
a) wyznaczony przedstawiciel Wojewody Lubuskiego;
b) trzech przedstawicieli wyznaczonych przez Rad Miasta.
3. Do zada Rady Społecznej Hospicjum nale zadania okre lone w ustawie z dnia
30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej,
4. Sposób zwoływania posiedze , tryb pracy i podejmowanie uchwał okre la
regulamin Rady Społecznej Hospicjum.
§ 8. Rad Społeczn Hospicjum powołuje Rada Miasta na kadencj równ kadencji
Rady Miasta.

Rozdział 4
Mienie i gospodarka finansowa Hospicjum
§ 9. Mienie Hospicjum jest mieniem stanowi cym własno

miasta.

§ 10. 1. Hospicjum prowadzi gospodark finansow na podstawie planu finansowego
obejmuj cego dochody i wydatki.
2. Działalno Hospicjum finansowana jest z bud etu miasta i mo e by finansowana
równie ze rodków specjalnych utworzonych oddzieln uchwał Rady Miasta.
3. Hospicjum mo e by równie finansowane ze rodków Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Rozdział 5
Nadzór nad Hospicjum
§ 11. 1. Nadzór nad Hospicjum sprawuje Prezydent Miasta.
2. Kontroli Hospicjum dokonuje Rada Miasta za po rednictwem Komisji Rewizyjnej
i innych stałych komisji Rady
§ 12. 1. Dyrektor Hospicjum ponosi odpowiedzialno za przestrzeganie postanowie
niniejszego statutu.
2. Zmiany statutu dokonuje si w trybie przewidzianym do jego ustalenia.
3. Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.
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