RADA MIASTA OLSZTYNA

UCIIWALA N]R XIV142I15
RADY MIASTA. OLSZTYNA
z dnia 26 sie4rnia 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespolowi Profilaktyki i Terapii UzaleLniefi w Olsztynie

Na podstawie art.40ust.2pk| zustawy zdnia Srnarca 1990r. osarnorz1dzie gminnym

(tj. Dz.U.

22013 r. poz. 594, 1318,22014 r. poz.379, 1072) Rada .Miasta Olsztyna uchwala, co nastgpuje:
$ 1. Nadaje sig Statut Miejskiemu Zespolowi Profilaktyki i Terapii Uzaleisieh w Olsztynie, stanowiqcy
zaNqcnkdo uchwaly.
$ 2. Wykonanie uchwaly powierza sig Prezydentowi Olsztyna.

$3.Traci moc uchwala

Nr

LXVIl764ll0 Rady Miasta Olsztyn zdnia 29wrze$nra 2010roku

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespolowi Profilalrtyki i Terapii Uzaleinieh w Olsztynie.
$ 4.

Uchwala wchodzi w irycie po uplywie

14

dni od daty ogloszenia

w Dzienniku Urzgdowym

CA RADY MIASTA
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ZaLqcnikdo Uchwaly Nr XII/142I15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Statut Miejskiego Zespolu Profilaktyki i Terapii Uzaleilniefi w Olsztynie
Rozdziial l.
Postanowienia og6lne
$ 1.

Miejski Zesp6l Profilaktyki i Terapii Uzaleimieii, zwany dalej MZPiTU jest jednostk4 organizacyjn1

Miasta Olsztyna.
$ 2. MZPiTU dzialana podstawie:
1) Ustawy z dnia 26 puldziemika 1982

r. o wychowanit w ttzefotoSci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tj.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaLarfui narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124),
3)Ustawy zdnia 29lipca 2005r. oprzeciwdzialanjLu przemocy wrodzinie (D2.U.22005r. Nr i80,
poz. 1493 ze zm).

4)tlstawy zdnia l3czerwca 2003r. ozatrudnieniu socjalnym (t.

j.

Dz.U.z20l1 r. Nr 43, poz.

225

zezm.),

5)Ustawyzdnia8marca 1990r. osarrorzqdziegminnlzm(t.j.Dz.U.z2013r.poz.594zezm.),
6) Llstawy z dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach public;nych (t. j. Dz. U.22013 r. poz.885 ze zm.),
7) t jstawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach srmorz4dowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.l202),
8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zarn6wieh p'rblicznych (t. j. Dz. U . z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
9)innych obowi4zuj4cych przepis6w prawa, reguluj4cych przedmiot dziatania MZP|TU, wtym akt6w
I

wykonawczych do wymienionych ustaw.
0) niniejszego Statutu.
S

3. MZPiTU dzialana terenie miasta Olsztyna.

S

4. MZPiTU ma swoj4 siedzibg w Olsztynie przy Al<:i Wojska Polskiego 8.

Rozdziial2.
Cel i przedmiort dzialalnoSci

jest realizacj a zaclah wlasnych Miasta Olsztyna z zal<resu profilaktyki
irozttiqzywania problem6w tzaleiaieri, reintegracji spoleczrej i zawodowej oraz przeciwdziaNariaprzemocy
$ 5. Celem dzialalno5ci MZPLTU

w rodzinie.
$ 6. Przedmiot dzialalnoSci MZPiTU obejmuje:

przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych
orazPrzeciwdzialania Narkomanii i planu wydatk6w na jego realizacjg;
2) realizacjg Gminnego Programu Profilaktyki Ronviqzrywania Problem6w Alkoholowych
orazPrzeciwdzialania Narkomanii w zakresie przyjgtym uchwal4 Rady Miasta Olsztyna na dany rok;
1)

3) prowadzenie

obslugi merytorycznej i finansowej Gminnej Komisji Rozwiq-rywania Problem6w

Alkoholowych;
4) przygotowanie i realizacjg program6w realizowantrch w ramach Gminnego Systemu PrzeciwdziaLania
Przemocy w Rodzinie;
5) nvigkszanie dostgpnoSci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

realizowanie program6w pomocy i wsparcia psychologicznego

dla os6b luzaleinionych poprzez
dla os6b uzale2nionych i czlonk6w

ich rodzin;
6)

udzielanie rodzinom, w kt6rych wystgpuj4 problemy r:r;aleiniefi, pomocy
i prawnej aw szczeg6lnoSci ochrony przedprzemocq w rodzinie;

7)prowadzenie program6w profilaktycznych

oraz

terapeutycznych w

psychospolecznej

ntti4zkl

zprzemocq

w rodzinie;
B) realizowanie program6w edukacyjnych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych dla os6b stosuj4cych przemoc;
9) prowadzenie

profilaktycznej dziatalnofici infonnacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie

rozttiqzywarria problem6w uzaleimieh i przeciwdzialania przemocy w rodzinie;
l0) inicjowanie, koordynacjg, prowadzenie dziatxh i pr:ogram6w profilaktycznych promuj4cych zdrowy styl
2y cia, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem zapobieg aria uzaleimieniom;
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I 1) prow

nielzbyWytrzehvieh-AmbulatoriumdlaNiehzeZwych.

TU wsp6lpracuje

w zakresie swoich dziailafi statutowych z organami administracji rz4dowej,
samorz4du terytorialnego, organizacjanti pozarzqdowymi, stowarzyszeniami, fundacjami,
spolecznymi, KoSciolem Katolickim or:az innymi koSciolami i rwi4zkanri wyznaniowyrni,
samorz4dam zawodowymi, grupami samopomocowymi, pracodawcami i ich organizacjami, osobami
ftzycznymi raz organizacjami i instytucjami migdrynarodowymi.

$7.

jednostkami

Rozdziial3.
Zarz4dzenia i organizacj
$ 8.

iTU kieruje i zarzqdza Dyrektor, kt6ry rel,rezentuje jednostkE na zewn4trz.

1.

2.Dv
3. Dyrek

MZP ITU zatrudnia Prezvdent Olsztvna.
dziala w granicach pelnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Olsztyna.

4.Dv

MZPiTU kieruje Izb4 Wytrzeinieh

-

Ambulatorium dla NietrzeZwych. WysokoS6 oplaty

ytem osoby przyjgtej do izby wytrzetwieh okreSlaj4 odrgbne przepisy.

TwrEzareJ z
5. Dyrek

MZPiTU zawiera irorwiqzuje umowy

w sprawach

o pracg z pracownikami i

wykonuje inne czynno5ci

zakresu prawa pracy.

wny pracownik6w MZPiTU okreSlaj4 prz;episy ustawy o pracownikach samorz4dowych.

6. Status

w

a

i

szc

jest do

,vydawania i wprowadzania regulamin6w, w tym
regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, atak2e instrukcji, zaru4dzefi i poleceri

MZPiTU upowaZniony

7.Dv

nych do kierowania dziaNalno$ciq Mi4PiTU.

sluZbowych

MZPiTU jest umocowany do prowidzenia spraw i skladania oSwiadczeri woli w imieniu
se.r.D
jednostki w
icach zwyktrego zarz1du oraz do dokonywania czynnoSci ntti4zanych z funkcjonowaniem
MZPiTU,
h na celu realizacjg jego cel6w statuto'wych.
2.D
reprezentuje MZPiTU wobec wszystkic;h wLadz, organ6w, instytucji oraz os6b prywatnych
i jest upra iony do wystgpowania w imieniu MZPiTIJ przed s4dami w charakterze strony, wnioskodawcy,
uczestnika
S 10. Sbqktug organizacyjn1izasady dziaNania MZIPiTU okreSla Regulamin Organizacyjny zatwierdzarry
przez Dy r eklora MZPiTU.
2. Struktqra organizacyjna MZPiTU obejmuje nastgpr{4ce kom6rki i jednostki organizacyjne:

l)Dzial Priofilaktyki, w sklad kt6rego wchodzi Punkt
DziatT
DziatFi
4) Dzial
s) Izba W

Pomocy Promyk oraz Centrum Rozrvi4zywania

2)
3)

stracyjno-Kadrowy,
ieri-Ambulatorium dla NietrzeZwych.
Rozdztial4.

Mienie i gospodaLrka finansowa
$ 11. 1. MZPiTU jest jednostk4 budZetow4, kt6ra swoje wydatki pokrywa bezpo$rednio zbud2ettt miasta,a
pobrane doc{rody odprowadza na rachunek dochod6w budZetu miasta.
2. MZPiTV prowadzi gospodarkE finansow4 na zasadach okreSlonych dla jednostek budzetowych.
3. Podstaiv4 gospodarki finansowej MZPiTU jest roczny plan dochod6w i wydatk6w zatwierdzarry przez

Dyrektora MZPiTU.

4.MZPLTV prowadzi rachunkowo5d i sprawozrlawczoSd zgodnie

dotycz4cymi

j

z

obowi4zuj4cymi przepisami

ednostek budzetowych.

$12. I.MZPiTU gospodaruje mieniem przekazanym wzarz4d, kieruj4c sig zasadami efektywno5ci
i celowo$ci jpgo wykorzystania.
2. Mienie MZPiTU stanowi:
1) budynek przy Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie
2) budynek pny ul. Pstrowskiego 36 w Olsztynie
3) budynek przy ul. Metalowej 5 w Olsztynie.
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Rozdzial5.
Postanowienia kofcowe
$ 13. Statut uchwala Rada Miasta Olsztyna.

$ 14. Zmiany w Statucie mog4 by6 dokonywane wyl4cmie w trybie wlaSciwym dla jego uchwalenia.
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