
Uchwała Nr XLIII/271/05
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie nadania statutu dla Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,.poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r.
Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457/

Rada Miejska uchwala, co następuje :

§1
Nadaje się Ośrodkowi Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach Statut w

brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr l do niniejszej uchwały.

      §2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§4
Traci  moc uchwała  Nr XI/86/99 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach  z  dnia  18 maja  1999 r.  w
sprawie  nadania  statutu  dla  Miejsko  —Gminnego  Ośrodka  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych  w  Zdzieszowicach  oraz  Uchwała  Nr  XLVIII/376/02  Rady
Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia  30  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  zmian  w  Uchwale  Nr
XI/86/99 Rady Miejskiej  w Zdzieszowicach z  dnia  18 maja 1999 r.  w sprawie nadania statutu
dla  Miejsko  -  Gminnego  Ośrodka  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w
Zdzieszowicach.

§5
Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w
Ośrodku Profilaktyki oraz na stronie internetowej gminy Zdzieszowice.



Załącznik Nr l
do Uchwały Nr XLIII/271/05.

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 13 grudnia 2005 r..

STATUT
Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

I. Postanowienia ogólne

§ l
Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny działa na podstawie:

1.Uchwały Nr XLIII/270/05 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 13 grudnia 2005 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/85/99 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18
maja 1999 r. w sprawie utworzenia Miejsko - Gminnego Ośrodka Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach
2. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179,
poz. 1485)
4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.)
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.)
5. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 z późn. zm.)
6. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r.
Nr 121,poz. 591 z późn.zm.)
7. Niniejszego statutu.

§ 2   .
Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Zdzieszowice działającą w formie jednostki
budżetowej.

       § 3
Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Zdzieszowice z siedzibą w pawilonie przy
ul. Bolesława Chrobrego 18.

§ 4
Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Zdzieszowic.

              §5

Ośrodek używa podłużnej pieczęci z napisem odpowiadającym pełnej nazwie Ośrodka.

II. Cele i zadania

           §6 
Ośrodek realizuje zadania własne gminy ustalone w Gminnym Programie Profilaktyki i
                                                                                     



Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy
Zdzieszowice. Prowadzi działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci, młodzieży,
osób dorosłych, przeciwdziała problemom związanym z nadużywaniem alkoholu i
narkotyków, niesie pomoc osobom i rodzinom z problemem alkoholowym, uzależnienia
od narkotyków oraz rodzinom, w których występuje przemoc.
Do podstawowych zadań Ośrodka należy :
- udzielanie konsultacji psychologicznych, terapeutycznych, prawnych dla osób
uzależnionych i współuzależnionych,
- udzielanie konsultacji psychologicznych i terapeutycznych oraz prawnych dla osób w
sytuacjach kryzysowych, dotkniętych przemocą,
- wdrażanie i koordynowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- współpraca z placówkami edukacyjnymi,
- szkolenie przedstawicieli różnych instytucji w zakresie profilaktyki problemowej
- informowanie o chorobie alkoholowej, problemie uzależnienia od narkotyków i
możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- prowadzenie programów edukacyjnych, terapeutycznych dla osób uzależnionych,
współuzależnionych,
- prowadzenie grup : wstępnej, edukacyjnej, samopomocowej dla osób uzależnionych,
współuzależnionych,
- organizacja zajęć edukacyjno - socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z
problemem uzależniania od alkoholu, narkotyków
- zapewnienie pomocy psychologicznej i opieki wychowawczej dla dzieci i młodzieży,
- udział dzieci i młodzieży w programach profilaktycznych, edukacyjnych,
socjoterapeutycznych,
- wspieranie ruchu wolontariuszy,
- wspieranie działalności grup samopomocowych poprzez użyczanie pomieszczenia na
spotkania, mityngi.

§7
Szczegółowy zakres zadań organizacyjnych Ośrodka określa regulamin organizacyjny
nadany przez Kierownika Ośrodka.

§8
Przy Ośrodku działa na odrębnych zasadach Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

§9
W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
Komisariatem Policji, Kościołem, placówkami edukacyjnymi, opieki zdrowotnej w
Zdzieszowicach, Sądem Rejonowym w Kędzierzynie - Koźlu, Poradnią Odwykową w
Kędzierzynie - Koźlu, grupami samopomocowymi, stowarzyszeniami lub organizacjami
działającymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia na terenie gminy
Zdzieszowice.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 10
1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który kieruje działalnością ośrodka, reprezentuje go
na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz Zdzieszowic.



3. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów, instrukcji.
4. Kierownik podejmuje czynności prawne z zakresu powierzonej mu części mienia na
podstawie pełnomocnictwa nadanego mu przez Burmistrza.

§11
1. W Ośrodku zatrudnieni są :
a) kierownik
b) psycholog
c) terapeuta
d) księgowa
e) pracownik obsługi
2. Strukturę organizacyjną i zakres czynności dla poszczególnych stanowisk określa
regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.
3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku regulują przepisy ustawy o
pracownikach samorządowych.

IV. Gospodarka finansowa

§12
1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie jednostki budżetowej na
zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Ośrodek finansowany jest z budżetu miasta, w tym ze środków pochodzących z opłat za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika
Ośrodka - ustalony na okres roku kalendarzowego, stanowiący część gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
dla gminy Zdzieszowice.
4. Zasady wynagradzania pracowników Ośrodka regulują przepisy dotyczące
wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

V. Postanowienia końcowe.

§13
1. Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Zdzieszowicach.
2. Zmiany statutu następują w trybie właściwym dla jego nadania.

§ 14
Przekształcanie, likwidacja Ośrodka może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwał rady
Miejskiej w Zdzieszowicach.

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawne określone w § l niniejszego Statutu.


