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UCHWAŁA NR XII/142/15
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LXVI/764/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 września 2010 roku
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a do chwili wejścia jej w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Halina Ciunel
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Załącznik do Uchwały Nr XII/142/15
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
Statut Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, zwany dalej MZPiTU jest jednostką organizacyjną
Miasta Olsztyna.
§ 2. MZPiTU działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.
Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124),
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm).
4) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225
ze zm.),
5) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
7) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1202),
8) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
9) innych obowiązujących przepisów prawa, regulujących przedmiot działania MZPiTU, w tym aktów
wykonawczych do wymienionych ustaw.
10) niniejszego Statutu.
§ 3. MZPiTU działa na terenie miasta Olsztyna.
§ 4. MZPiTU ma swoją siedzibę w Olsztynie przy Alei Wojska Polskiego 8.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działalności
§ 5. Celem działalności MZPiTU jest realizacja zadań własnych Miasta Olsztyna z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów uzależnień, reintegracji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
§ 6. Przedmiot działalności MZPiTU obejmuje:
1) przygotowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii i planu wydatków na jego realizację;
2) realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie przyjętym uchwałą Rady Miasta Olsztyna na dany rok;
3) prowadzenie obsługi merytorycznej i finansowej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych;
4) przygotowanie i realizację programów realizowanych w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie;
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5) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez
realizowanie programów pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych i członków
ich rodzin;
6) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej
i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
7) prowadzenie programów profilaktycznych oraz terapeutycznych w związku z przemocą
w rodzinie;
8) realizowanie programów edukacyjnych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych dla osób stosujących przemoc;
9) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej
rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

w zakresie

10) inicjowanie, koordynację, prowadzenie działań i programów profilaktycznych promujących zdrowy styl
życia, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania uzależnieniom;
11) prowadzenie Izby Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych.
§ 7. MZPiTU współpracuje w zakresie swoich działań statutowych z organami administracji rządowej,
jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami,
organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
samorządami zawodowymi, grupami samopomocowymi, pracodawcami i ich organizacjami, osobami
fizycznymi oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.
Rozdział 3.
Zarządzenia i organizacja
§ 8. 1. MZPiTU kieruje i zarządza Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2. Dyrektora MZPiTU zatrudnia Prezydent Olsztyna.
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Olsztyna.
4. Dyrektor MZPiTU kieruje Izbą Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych. Wysokość opłaty
związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień określają odrębne przepisy.
5. Dyrektor MZPiTU zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami i wykonuje inne czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy.
6. Status prawny pracowników MZPiTU określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
7. Dyrektor MZPiTU upoważniony jest do wydawania i wprowadzania regulaminów, w tym
w szczególności regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, a także instrukcji, zarządzeń i poleceń
służbowych niezbędnych do kierowania działalnością MZPiTU.
§ 9. 1. Dyrektor MZPiTU jest umocowany do prowadzenia spraw i składania oświadczeń woli w imieniu
jednostki w granicach zwykłego zarządu oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem
MZPiTU, mających na celu realizację jego celów statutowych.
2. Dyrektor reprezentuje MZPiTU wobec wszystkich władz, organów, instytucji oraz osób prywatnych
i jest uprawniony do występowania w imieniu MZPiTU przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy,
uczestnika postępowania.
§ 10. Strukturę organizacyjną i zasady działania MZPiTU określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany
przez Dyrektora MZPiTU.
2. Struktura organizacyjna MZPiTU obejmuje następujące komórki i jednostki organizacyjne:
1) Dział Profilaktyki, w skład którego wchodzi Punkt Pomocy Promyk oraz Centrum Rozwiązywania
Problemów Dzieci i Młodzieży,
2) Dział Terapii,
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3) Dział Finansowo-Księgowy,
4) Dział Administracyjno-Kadrowy,
5) Izba Wytrzeźwień-Ambulatorium dla Nietrzeźwych.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 11. 1. MZPiTU jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu miasta,a
pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.
2. MZPiTU prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej MZPiTU jest roczny plan dochodów i wydatków zatwierdzany przez
Dyrektora MZPiTU.
4. MZPiTU prowadzi rachunkowość
dotyczącymi jednostek budżetowych.

i sprawozdawczość

zgodnie

z obowiązującymi

przepisami

§ 12. 1. MZPiTU gospodaruje mieniem przekazanym w zarząd, kierując się zasadami efektywności
i celowości jego wykorzystania.
2. Mienie MZPiTU stanowi:
1) budynek przy Al. Wojska Polskiego 8 w Olsztynie
2) budynek przy ul. Pstrowskiego 36 w Olsztynie
3) budynek przy ul. Metalowej 5 w Olsztynie.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 13. Statut uchwala Rada Miasta Olsztyna.
§ 14. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

