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UCHWAI,A NR XV/161/12
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO
z dnia2} czerwca2jl2 r.
w sprawie nadania Statutu Szpitala Powiatowego w Limanowej

Na podstawie arI. 42 ust. I i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoSci leczniczej lDz. IJ. Nr 112,
poz.654 zpoLn. zm.l, wzwi4zku zart. 40 ust. 2pkt 1i art. 42 ust. l ustawy zdnia Sczerwca 1998 r.
osamotzqdzie powiatowym 1t.1.22001 r.Dz.rJ. Nr 142, poz. 1592 zpoLn. zm.l oraz ar1. 4ust. l ustawy zdnia
}0lipca 2000 r. ooglaszaniu akt6w normatywnych iniekt6rych innych akt6w prawnych /tj. z20Il r. Dz. IJ.
Nr 197, poz. rl72 z p62n, zm.l Rada Powiatu Limanowskiego uchwala, co nastppuje:
$1.
Nadaje Statut Szpitala Powiatowego w Limanowej, w brzmieniu jak zalqcznikNr

I

do niniejszej uchwaly.

$2.
Wykonanie uchwaly zleca sig Zarzqdowi Powiatu Lirnanowskiego oraz Dyrektorowi Szpitala Powiatowego
w Limanowej.

$3.
Traci moc Statut Szpitala Powiatowego w Limanowej zatwierdzony przezRadq Powiatu Limanowskiego Uchwat4
Nr VII/87/03 z dnia 4 czerwca2003 r. zpoLnieiszymi zmianami.

s4.
Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa
Matopolskiego.

Tomasz Krup
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ZalqcznikNr

I

do Uchwaly Nr XV/161/12

Rady Powiatu Limanowskiego

z dnia2} czerwca2jl2 r.

Statut Szpitala Powiatowego
w Limanowej

Rozdzial

l.

Postanowienia og6lne

s1.
Szpital Powiatowy w Limanowej zwany w dalszej czgsci statutu ,,Szpitalem" jest samodzielnym publicznym
zakladen opieki zdrowotnej wrozumieniu art. 4 ust. l pkt 2ustawy zdnia 15 kwietnia 20lI r. o dzialalnoSci
leczniczej lDz.U.20ll.112.654 z p6Ln. zm.l .

s2.
Podmiotem tworz4cym Szpitala jest Powiat Limanowski.

$3.
PeLnanazwa Szpitala brzmi: Szpital Powiatowy w Limanowej.

$4.

l. Szpital dzialana podstawie obowi4zuj4cych przepis6w prawa.
2.W szpitalu wyodrqbnia sig nastqpuj4ce przedsiqbiorstwa podmiotu

leczniczego:

a) Szpital Powiatowy,

b) Zesp6l Poradni i Pracowni Szpitala Powiatowego w Limanowej.
3. Przedsigbiorstwa podmiotu leczniczego wymienione w ust. 2 nie prowadz4 samodzielnych bilans6w.

$s.
Szpital prowadzi dzialalnoit na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru S4dowego.

Rozdzial2.
Cele i zadania.

s6.
Podstawowe cele Szpitala to:
1) zapewnienie Swiadczef w zakresie stacjonamej

i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej dla

ludnoSci zamieszkalej na obszarze dziaLania okreSlonym w $ 9 oraz dla wszystkich potrzebuj4cych,

2) udzielanie pomocy dor uLnej w r azre wypadku, tr azu i zagr olenia

Zy

cia,

3) Swiadczenie uslug z zakrest calodobowej podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z porozumieniami
zawartymi z innymi zal<Ladami podstawowej opieki zdrowotnej,
4) udzielanie Swiadczef zdrowotnych w zakresie transporlu sanitarnego.
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$7.

l.Realizuj4c cele, okt6rych mowa

w$

6Statutu, Szpital wykonuje zadania sluz4ce zachowaniu, ratowaniu,

przywracaniu i poprawie zdrowia.
2. Zadania, o kt6rych mowa w ust. 1 obejmuj4 dzialania medyczne wynikaj4cez procesu leczenia lub wlaSciwych
przepis6w reguluj4cych zasady wykonywania Swiadczefi zdrowotnych w szczeg6lnoici zwiqzane z:
1) badaniem

i porad4lekarsk4

2)Ieczeniem,
3

) rehab i lita cj qle cznicz4

4) badaniem i terapi4 psychologiczn4
5) opiek4

nad kobietq w czasie ciqz.y, porodu i pologu, opiekq prenatalnq nad plodem i opiekq

nad

noworodkiem,
6) badaniem diagnostycznym,
7) pielggnacj4chorych,
8) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,
9) opiek4 paliatywnq
1

0) dzialalnoSci4 profi lakty czn%

ll)organizacjqzaopatrzenia wprzedmioty ortopedyczne iSrodki pomocnicze
w umowie.

-

na warunkach okre5lonych

3. Szpital moze wykonywa6 inne, nie wymienione wyzej zadania nalohone na mocy przepis6w ustawowych albo
zlecone przez ministra wlaSciwego do spraw zdrowia lub Powiat - w trybie okreSlonym w ustawie.

4. Szpital realinle dzialania niezbgdne do realizacji ustawowych zadanw dziedzinie obronnoSci i bezpieczeristwa
pafistwa.

Rozdzial3.
Siedziba i obszar dzialania.

$8.
Siedzib4 Szpitala jest miasto Limanowa.

$e.
Szpital zapewnia mozliwoSi leczenia wszystkim osobom objqtym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz nie
posiadaj4cym ubezpieczenia, w przypadku zagroZenia Zycia i zdrowia zamieszkalych terenie Powiatu
Limanowskiego, jak r6wnieZ innym zglaszajqcym sig.
Rozdzial4,
Rodzaje i zakres udzielanych Swiadczerl zdrowotnych.
$ 10.
1

. Szpital r ealizuje

l)

w

szczegSlnoSc

i nastgpuj qce Swiadczeni

a zdrowotne

:

hospitalizacjg os6b potrzebuj4cych calodobowej lub calodziennej opieki specjalistycznej, wraz z zespolem
- wykonywanqprzez oddzialy szpitalne,

Swiadczeri wlaSciwych dla prowadzonego procesu leczenia

2) specjalistyczne Swiadczenia lekarskie, udzielane ambulatoryjnie orazw domu pacjenta
i gabinety specjalistyczne,

poradnie

-

wykonywane przez

3) Swiadczenia o charakterze pomocy dorulnej udzielane w razie wypadku, urazr\ naglego zachorowania lub
naglego pogorszenia stanu zdrowiaz zagroleniem Zycia - udzielane przez zespoly wyjazdowe, ambulatorium
og6he i dyspozytornie.
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4) Swiadczenia diagnostyczne tdzielane pacjentom leczonym ambulatoryjnie i stacjonarnie
przez pr aaown ie diagnosty czne,

-

wykonywane

5) transporl sanitatny, tj. przewoz os6b albo material6w biologicznychi material6w wykorzystywanych do
udzielania Swiadczef zdrowotnych,wymagajqcych specjalnych warunk6w transporlu,
6) inne, realizowane na podstawie zawartychum6w lub porozumief,.

2.Zadania okreSlone wust.

l

realizowane sqprzez Szpital samodzielnie lubza pomoc4os6b trzecichwylonionych

na podstawie wlaSciwych przepis6w prawa.

3. Szpital udziela Swiadczeri zdrowotnych bezplatnie, za czgsciow4 odplatnoSci4lub
okre5lonych w ustawie, odrgbnych przepisach lubw umowie cywilnoprawnej.

odplatnie na zasadach

do Swiadczef oruz zakres finansowania Swiadczeri ze (rodk6w ubezpieczeh zdrowotnych dla os6b
ubezpieczonych, okreSlaj 4 wla5ciwe przepisy prawa.
4. Prawo

5. Prawo do bezplatnych Swiadczefi zdrowotnychbez wzglpdu na uprawnienraz tyttilu ubezpreczenia zdrowotneg<r
reguluj 4 odrpbne przepisy.
6. WysokoSi oplat za Swiadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionymdo tych Swiadczen, atakae oplat
za Swiadczenia ponadpodstawowe, Swiadczenia ponadstandardowe, Swiadczenia nie objgte zakresem ubezpieczeh
zdrowotnych oraz za wyzywienie i zakwaterowanie os6b ubezpieczonych korzystaj4cych ze Swiadczeri
pielqgnacyjno-opiekuriczych - ustala Dyrektor Szpitalaz uwzglgdnieniem zasad okreSlonych w odrgbnych

przepisach.

Rozdzial5.
Dyrektor Szpitala.
$ 11.

Dyrektor odpowiada jednoosobowo za zarzqdzanie

i

dzialalnoS6 Szpitala.

$ 12.

L Dyrektor kieruje Szpitalem i reprezentuje go na zewnqtrz.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotycz4ce dzialalnoSci Szpitalaoraz jego wewnqtrznej organizacji
i ponosi za nie odpowiedzialnoS6.
3. Dyrektor jest przeloZonym wszystkich pracownik6w Szpitala.
$ 13.
1. Dyrektor ponosi odpowiedziahroS6 przed podmiotem tworz4cym za zarzqdzanie Szpitalem.

2. Dyrektor odpowiada

w

szczegSlnoSci za:

1) rnienie Szpitala i jego inwentaryzowanie w zakresie

i

czasie zgodniez obowi4zuj4cymi przepisami prawa,

2) ustalenie i opis przyjgtych i obowiqzujqcych w Szpitalu zasad rachunkowoSci,
3) ustalenie i opis obowiqzujqcego planu kont.
3. Dyrektor przedldada roczny plan rzeczowo finansowy jednostki oraz ponosi merytoryczn4 odpowiedzialnoSi
za realizacjq planu finansowego zgodniez ustaw4 o zam6wieniach publicznych.

-

4. Dyrektor odpowiada za zgodne zptzeznaazeniem wykorzystywanie Srodk6w przekazanych wramach dotacji

celowych.
5. Dyrektor jest zobowi4zany do skladania obowi4zuj4cych Szpital sprawozdafw zakresie i terminach okreSlonych

w ustawie o rachunkowoSci.
6. Sprawozdania, o kt6rych mowa w ust. 5 winny wynika6 i by6 zgodnez prowadzonymi urzqdzeniami ksiggowymi
w jednostce.
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7. JeZeli podmiot tworzqcy uzna na podstawie sprawozdania kwartalnego,iZ zagroAona jest plynnoSd finansowa

Szpitala mole 2qda(, przekazywaniacomiesigcznych sprawozdari

o

przychodach, kosztach

lub

wyniku

finansowym.
$ 14.
1. Podmiot tworzqcy sprawuje nadzor obejmujqcy kontrolg

i ocenq dzialalnoSci Szpitala

oi,raz

pracy jego Dyrektora,

w szczeg6lnoSci w zakresie:

l)

rcalizacji zadaii statutowych,

2) dostqpnoSci i poziomu udzielanych Swiadczef,
3) prawidlowego gospodarowania mieniem,

4) gospodarki finansowej.
2.

Nadz6r nad gospodark4 finansow4 dokonywany jest przez kontrolg i ocenqjej legalno5ci, gospodarnoSci,

celowoSci i rzetelnoSci.
$

ls.

L Uwzglqdniaj4c obowi4zuj4ce przepisy prawa, Dyrektor ustala oraz wprowadza do stosowania akty wewngtrzne
w formie zarzqdzeh i regulamin6w reguluj4ce dzialalnoil, porz4dek wewngtrzny i organizacjg Szpitala.
2. Do szczeg6lnych ustawowych kompetencji Dyrektora nale|y:
1) ustalenie iprzedlolenie do zalwierdzenia przez Radg Spoleczn4 regulamin6w okreSlaj4cych organizacjg
i porz4dek wprocesie udzielania Swiadczeri leczniczych przez Szpital zuwzglgdnieniem poszanowania praw

pacjenta wynikaj4cych z przepisow prawa,

2) ustalanie wysoko5ci oplal za Swiadczenia zdrowotne udzielane osobom nie uprawnionym do tych Swiadczeri
z uwzglgdnieniem zasad ustalania tych oplat okleSlonych w odrqbnych przepisach,
3) zapewnienie powszechnej dostqpnoSci do informacji o prawach pacjenta w Szpitalu.
$ 16.

L Dyrektor zarzqdza Szpitalem przy pomocy:
1) Zastppcy lub Zastgpc6w Dyrektora,

2) Gl6wnego Ksiqgowego,
3)

P

rzeloZonej pielp gniarek;

4) ordynator6w, kierownik6w oddzial6w, kom6rek or ganizacyjny ch,
5) pracownik6w stanowisk samodzielnych.
2. Z-cy Dyrektora i Gl6wny Ksiggowy podlegaj4 bezpoSrednio
o dpowi edzialno S 6 za zlecony zakres dzialalno Sci.

Dyrektorowi Szpitalai ponosz4 przed nim

$ 17.

W Szpitalu przeprowadza siq konkursy na stanowiska

okreSlone wustawie

wtrybie ina

zasadach okreSlonych

w odrgbnych przepisach.

Rozdzial6.
Wewngtrzna struktura organizacyjna Szpitala.
$ 18.
I.

W Szpitalu dzialajqnastgpuj 4ce kom6rki organizacyj

l) W ramach

ne

:

przedsigbiorstwa Szpital Powiatowy:

a) Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
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b) Oddzial Chirurgii Og6lnej,
c) Oddzial Chirurgii Urazowo

-

Ortopedycznej,

d) Blok Operacyjny,
e) Oddzial Chor6b Wewnptrznych
-z

f)

O

P

ododdziatem Intensywnej Opieki i Rehabilitacj i Kardiologicznej,

ddziat Pulmonolo giczny,

g) Oddzial Ginekologii i Polo2nictwa
- Blok Porodowy,

h) Oddzial Noworodkowy i Patologii Noworodka,

i) Stacja DiaIiz,

j)

Oddzial Chor6b Dzieci,

k) Oddzi al D zienny Chemioterapii Onkolo gicznej,

l) Oddzial Medycyny Paliatywnej,
m) Szpitalny Oddzial Ratunkowy - Zespoly Wyjazdowe, Zespol Transporlu Sanitarnego, Dyspozytornia,
n) Apteka Szpitalna,
o) Prosektorium,

p) Ambulatorium og6lne - w Limanowej,
q) Ambulatorium og6lne

-

w Mszanie Dolnej.

2) W ramach Zespolu Poradni i Pracowni Szpitala Powiatowego w Limanowej:

a)Zesp6l Poradni Specjalistycznych, wsklad kt6rego wchodz4 poradnie wskazane

szczeg6lowo

w regulaminie organ izacyjnym.

b) Zesp6l Pracowni Laboratoryjnych, w sklad kt6rego wchodzq pracownie wskazane szczeg6lowo
w regulamin ie or ganizacyjnym,

c)Zesp6l Pracowni Techniki Obrazowej, wsklad kt6rego wchodz4 pracownie wskazane szczeg6lowo
w

re

gulamin ie or ganizacyj nym,

d) ZespoL Pracowni Diagnostycznych, w sklad kt6rego wchodz4 pracownie wskazane szczeg6Lowo
w regulaminie organizacyjnym.

2.W rumach obstugi administracyjnej i technicznej Szpitala funkcjonuj4 stanowiska podlegaj4ce bezpoSrednio
Dyrektorowi Szpitala, w szczeg6lnoSci:
1) Biuro Prawne,

2)Dzial Transportu,
3) Sekcja RUM,

4) Sekcja Higieny,
5) Pelnomocnik ds. Systemu Zanqdzania JakoSci4
6) Pelnomocnik ds. bhp i ppoZ.,
7) Pelnomocnik Ochrony

i ObronnoSci,

8) Kapelan Szpitalny

atakhe:

9)Dzial Spraw Pracowniczych i Organizacji,

l0) Dzial Obslugi Ksipgowej,
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ll) Dzial Techniczny
w odniesieniu do kt6rych regulamin organizacyjny lub zarzqdzenia wewngtrzne mogQ okreslai podziaL na
sekcje, biura

i stanowiska samodzielne wrazz odrqbnym okreSleniem podlegloSci sluzbowej.
$

le.

Szczeg6lowy zakres dzialania poszczeg6lnych dzial6w lub kom6rek organizacyjnych w tym zakresie oraz zakres
kompetencji i pelnomocnictw zajmuj4cych je os6b okreSla Dyrektor Szpitalaw regulaminie organizacyjnym.
$ 20.

Grafrczny schemat struktury organizacyjnej Szpitala oraz podporz4dkowania sluzbowego poszczeg6lnych kom6rek
organizacyjnych i stanowisk pracy okreSla schemat organizacyjny stanowi4cy zalqcznik do regulaminu
organizacyjnego.
$ 21.
1. Dyrektor powoluje, spoSr6d pracownik6w, komisje i zespoly
problem6w oraz wyra?ania opinii.

do

zbadania

lub rozwiqzania

okreSlonych

2. Jeleli przedmiotem dziaLania komisji sq sprawy dotyczqce bezpoSrednio interes6w lub praw pracownik6w
w sklad komisji wchodzqprzedstawiciele zwiqzkow zawodowych i samorz4d6w zawod6w medycznych.

- w zaleZnoSci od rodzaju i zakresu podejmowanych

3. Dzialalnoi;i komisji
(j ednorazowy).

okresowy

spraw, moZe mie6 charakter staty lub

4. Komisj e powolywane sq zarzqdzeniami Dyrektora.
5. Efektem pracy komisji jest zawsze protok6l zawierajqcy ustalenia i wnioski lub opinig rozpatrywanej sprawie,
kt6ry winien by6 przedstawiony Dyrektorowi.

6. Protok6l komisji stanowi dokument pomocniczy do rozslrzygniEcia sprawy ptzez Dyrektora w formie decyzjr.
$ 22.
1. Stal4 komisj4 doradcz4 jest Zesp6l ds. zapobiegania i zwalczania zakaZei wewn4trzszpitalnych.

2. Stalqkomisj 4 doradcz4 Dyrektora jest Rada Ordynator6w, w sklad kt6rej wchod zqwszyscy ordynatorzy Szpitala
oraz Zastgpca Dyrektora ds. Lecznictwa.
3. Stal4 komisj4 doradczqDyrektora jest Rada Pielggniarek, w sklad kt6rej wchodzi po jednym przedstawicielu
pielqgniarek zkuzdego oddzialu oraz Zastgpca Dyrektora ds. Lecznictwa.

Rozdzial

T.

Rada Spoleczna
$ 23.
1. Rada Spoleczna zwana w dalszej czqSci Statutu ,,Rad{' jest organem inicjuj4cym i opiniodawczym Podmiotu
tworz4cego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

2. Radg powoluje, odwoluje oraz zwoluje pierwsze posiedzenie Rada Powiatu.
$ 24.

l.

Zadania Rady Spolecznej okreSla ustawa i niniejszy statut.

2. Rada Spoleczna opiniuje takZe program restrukturyzacji, w przypadku gdy wi4Ze sig on ze zmniejszeniem
zakresu dzialalnoSci Szpitala,bqdlkt6rego skutkiem mialoby byi istotne zmniejszenie zatrudnienia.
$ 2s.

W sklad Rady wchodzq
1)

jako przewodnicz4cy:
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- Starosta Powiatu
2) jako czlonkowie:
- przedstawiciel Wojewody Malopolskiego
- przedstawiciele wybraniprzez Radq Powiatu
$ 26.

L Spos6b zwolywania posiedzef

Rady, tryb pracy ipodejmowania uchwal okreSla regulamin Rady.

2. Posiedzenia Rady odbywajq siE w siedzibie Szpitala.
$ 27.
1. Kadencja Rady rozpoczyna sig z

chwil4jej powolania przezRadg Powiatu.

2. Kadencja Rady pokrywa sig z kadencjq Rady Powiatu, kt6raj4 powolalaz zastrze2eniem, 2e koniec kadencji
Rady Spolecznej upLywaz dniem powolania nowej Rady Spolecznej przezRadq Powiatu kolejnej kadencji.
3. Czlonek Rady Spolecznej mole by6 odwolany przed uplywem kadencji,w sytuacji:
a) pisemnego zrzeczenia siq czlonkostwa w Radzie,

b)dlugotrwatej niezdolnoSci do pelnienia funkcji, spowodowanej chorob4lub innymi okolicznoSciami, jeLeli
okres tej nieobecnoSc i przekr acza6 miesipcy,
c) Smierci.

Rozdzial S.
Forma gospodarki finansowej.
$ 28.
1. Szpital prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zaI<Ladu opieki zdrowotnej, pokrywajqcego
z posiadanych Srodk6w i uzyskiwanych przychod6w koszty dzialalnoSci i zobowiqzan.

2. Szpital prowadzi gospodarkE finansow4na zasadach okre6lonychw obowi4zuj4cych przepisach prawa.
$ 2e.

l. Szpital gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodplatne uzytkowanie nieruchomoSciami i majqtkiem
Powiatu orazmajqtkiem wlasnym -nazasadach okreSlonych w ustawie.
2. Podstawqgospodarki finansowej Szpitala jest plan finansowy ustalony przezDyrektora Szpitala.
$ 30.
1. Szpital uzyskuje Srodki finansowe za Swiadczenia udzielane:

l) osobom ubezpieczonym

w

ramach systemu powszechnych ubezpieczeh zdrowotnych

zgodnie

z obowiqzuj 4cym i przepisami,

2) osobom ubezpieczonym w ramach innych system6w ubezpieczen zdrowotnych,
3) osobom nie objgtym ubezpieczeniemorazzaSwiadczenianie przysluguj4ce w ramach ubezpieczenia,

4) narzecz zaldad6w praay) organizacji spolecznych oraz innych Swiadczeniobiorc6w,
5) za Swiadczenia i uslugi realizowane na rzeez innych zaVJadSw opieki zdrowotnej na podstawie zawartych
um6w,

6) zwydzielonej dzialalnoSci gospodarczej okreSlonej w $ 31.
2. Szpital uzyskuje Srodki finansowe zbudhetu paristwa za Swiadczenia zdrowotne realizowane ra rzecz os6b nie
posiadaj4cych uprawnief ztytulu ubezpieczenia zdrowotnego, dla kt6rych prawo do bezplatnych Swiadczef
okreSlaj 4 odrpbne przepisy.

3. Szpital moze uzyskiwa6 Srodki frnansowe:
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I) narealizacjg

zadah i program6w zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Med,yczne,

2) odplatnych Swiadczefi zdrowotnych realizowanych na zlecenie Powiatu lub innych organ6w uprawnionych
na podstawie odrgbnych przepis6w,
3) z darowizn, zapis6w, spadk6w oraz ofiarnoSci publicznej,w tym r6wnieZ pochodzenia zagranicznego,

4) z dotacji,
5) z innych 2r6del

-

na podstawie obowi4zujqcych przepis6w.
$ 31.

Szpital prowadzi dziatralno 56 go sp odarcz4 w zakresie
1)

:

najmu, dzierZawy lub innych form odplatnego udostgpniania nieruchomoS ci na zasadach okreslony ch przez

Radg Powiatu osobom prawnym Iub fizycznym

-bez naruszania zakresu i jakoSci zadaf statutowych,
2) uslug medycznych oraz niemedycznych i handlowych realizowanych zwykorzystaniem potencjalu
kadrowego i technicznego Szpitala,
3) prowadzenia szkolef o tematyce medycznej i pro zdrowotnej, a takhe dotycz4cych organizacji Swiadczeh
zdrowotnych,

4) innych uslug nie wymienionych w $ 30 ust.
zakresu i jakoSci zadaf statutowych.

I pkt I -

5 orazw niniejszym paragrafre, kt6re nie naruszajq

$ 32.
1. WartoS6 maj4tku Szpitala okreSlaj4:
1

) fundusz zaloZy cielski,

2) fundusz Szpitala.
2. Fundusz zalo2ycielski stanowi warloS6 wydzielonej Szpitalowi czqsci mienia Powiatu.
3. Fundusz Szpitala stanowi warto66 majqtku Szpitala po odliczeniu funduszu zalozycielskiego.
$ 33.
1. Szpital sporzqdza bilans iustala wynik finansowy dzialalnoSci, prowadzi rachunek dochod6w
zasadach okreSlonych w odrgbnych przepisach.

ikoszt6w, na

2. W odniesieniu do wyniku finansowego Szpitala, w tym postgpowaniaw przypadku uzyskania ujemnego wyniku
finansowego, stosuje siq uregulowania ustawy z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoScileczniczej.
$ 34.
1. Fundusz zaLo2ycielski Szpitala zwiqkszajqprzekazane zbtdhetu paristwa dotacje na inwestycje i zakup wysoko
specjalistycznego sprzgtu i aparatury, dotacje zbudletu Powiatu na cele rozwojowe Szpitala oraz dary majqce
charakter maj4tku trwatego lub przeznaczone na cele rozwojowe.

2. Zasady ksztaltowani a i zmian wysoko5ci funduszu zaI<Iadu okreSla ustawa.

Rozdzial9.
Przepisy korlcowe.
$ 3s.

Nadz6r nad Szpitalem sprawuje podmiot tworzqcy.
$ 36.

Traci moc dotychczasowy Statut Szpitala Powiatowego w Limanowej przyjgty jako tekst jednolity uchwal4 nr
10/11 Rady Spolecznej Szpitala Powiatowegow Limanowej z dnia 29 kwietnia 20ll r.
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s 37.
Zarzqdzenia i regulaminy wydane na podstawie dotychczas obowiqzuj4cego Statutu zachowuj4 waznoS6 do czasu
wprowadzenia nowych regulacji w tym zakresie.
$ 38.

Statut wchodziw \cie z dniem wejScia
Szpitala Powiatowego w Limanowej.

w |ycie uchwaty Rady Powiatu Limanowskiego w sprawie nadania Statutu
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