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UCHWAŁA NR XXXIV/935/17
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień”
w Szczecinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 i z 2015 r. poz. 1893) oraz art. 111 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, 38, 1292, 1310, 1428) i art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz z 2017 r.
poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. tworzy się Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie,
zwane dalej Centrum.
§ 2. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin nieposiadającą osobowości prawnej,
prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 3. Zadaniem Centrum jest w szczególności świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym
uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej.
§ 4. Do zadań Centrum należy także wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.
§ 5. Statut Centrum otrzymuje brzmienie jak w załączniku do uchwały.
§ 6. Majątek jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2018 r. staje się majątkiem Centrum.
§ 7. Zobowiązania i należności jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w Szczecinie
z dniem 1 stycznia 2018 r. stają się zobowiązaniami i należnościami Centrum.
§ 8. Pracownicy jednostki budżetowej pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w Szczecinie z dniem 1 stycznia 2018 r. stają się pracownikami Centrum.
§ 9. Z dniem 1 stycznia 2018 r. traci moc uchwała Nr XXX/596/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia
2004 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” w jednostkę
budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień” (zm.
uchwała Nr XLIII/821/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 września 2005 r. i uchwała Nr X/192/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015 r.).
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dniem 1 stycznia 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin
Tomasz Hinc
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/935/17
Rady Miasta Szczecin
z dnia 17 października 2017 r.
Statut
Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
Rozdział 1
Podstawa prawna działania
§ 1. Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie w szczególności działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);
3) ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201
z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.
zm.);
11) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.);
12) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1850);
13) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 953);
14) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie (SCPU) - zwane dalej Centrum, jest
wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.
2. Siedziba Centrum mieści się w Szczecinie przy ul. J. H. Dąbrowskiego 22-23.
Rozdział 3
Przedmiot i zakres działania Centrum
§ 3. 1. Do zadań Centrum w szczególności należy:
1) świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem - w tym: pomocy terapeutycznej,
psychologicznej i prawnej;
2) koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym;
3) udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień;
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej;
5) udzielanie porad i informacji telefonicznych, dotyczących problemów związanych z bezdomnością, uzależnieniami, współuzależnieniem i przemocą;
6) promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia - w tym prowadzenie warsztatów, konferencji, szkoleń i spotkań;
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7) podejmowanie inicjatyw na rzecz podnoszenia świadomości społeczności lokalnej dotyczącej uzależnień,
bezdomności oraz przemocy w rodzinie;
8) prowadzenie punktów konsultacyjnych;
9) wsparcie innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie profilaktyki uzależnień;
10) współpraca z sądami w zakresie wykonywania w Centrum prac społecznie użytecznych przez osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu;
11) prowadzenie postępowań windykacyjnych;
12) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
13) prowadzenie pomocy terapeutycznej dla osób korzystających z Centrum;
14) prowadzenie szkoleń dla osób zajmujących się osobami uzależnionymi.
2. Centrum wykonuje także inne zadania określone uchwałami Rady Miasta Szczecin i zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin oraz zadania wynikające z zawartych porozumień.
3. W ramach opieki nad osobami nietrzeźwymi do zadań Centrum w szczególności należy:
1) izolowanie osób w stanie nietrzeźwości oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających na
bezpieczne trzeźwienie i powrót do normalnego stanu fizycznego i psychicznego;
2) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości podstawowej pomocy medycznej oraz pierwszej pomocy;
3) informowanie osób przyjętych do Centrum o szkodliwości nadużywania alkoholu, narkotyków, środków
psychotropowych i innych substancji szkodliwych oraz motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego;
4) współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym i ich skutkom;
5) prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób zagrożonych uzależnieniem oraz dla ich rodzin;
6) możliwość przeprowadzenia przez mieszkańców Szczecina badań na zawartość alkoholu w organizmie.
4. Zakres pomocy świadczonej przez Centrum w ramach opieki nad osobami bezdomnymi to:
1) zapewnienie gorącego napoju;
2) umożliwienie wymiany odzieży lub jej dezynfekcję i dezynsekcję;
3) możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych;
4) udzielenie schronienia;
5) przeprowadzanie indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi (pomoc, wsparcie).
§ 4. W celu realizacji swoich zadań Centrum współpracuje w szczególności z:
1) podmiotami prowadzącymi leczenie odwykowe;
2) organami Policji i wymiaru sprawiedliwości, Strażą Miejską, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego;
3) innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin (w szczególności Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie);
4) z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, z organizacjami społecznymi, pozarządowymi oraz z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, uzależnieniom, bezdomności i przemocy oraz ich skutkom.
Rozdział 4
Organizacja i zarządzanie Centrum
§ 5. 1. Pracą Centrum kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Dyrektora zadania związane z bieżącą działalnością Centrum wykonuje osoba
wskazana przez Dyrektora.
3. Stosunek pracy z Dyrektorem Centrum nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Szczecin.
4. Dyrektor działa na podstawie upoważnień udzielonych przez Prezydenta Miasta Szczecin i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki.
5. Do dokonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa wymagane
jest odrębne pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Szczecin.
6. Dyrektor Centrum jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce.
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7. Dyrektor Centrum odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad skutecznością jej działania.
§ 6. 1. Strukturę i schemat organizacyjny, zasady działania i tryb pracy Centrum oraz wykaz zadań realizowanych przez komórki organizacyjne określa regulamin organizacyjny Centrum opracowany przez Dyrektora,
zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Szczecin.
2. Dyrektor kieruje Centrum poprzez wydawanie zarządzeń w sprawach organizacji i funkcjonowania Centrum.
Rozdział 5
Majątek i finanse Centrum
§ 7. 1. Centrum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków budżetowych.
2. Dyrektor zarządza mieniem Centrum.
3. Gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w szczególności w przepisach dotyczących finansów publicznych, rachunkowości oraz podatku od towarów i usług.
4. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu Miasta.
5. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan dochodów i wydatków
- plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Centrum na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta
Szczecin.
6. Dyrektor Centrum jest dysponentem rachunków rozliczeniowych i gospodaruje zgromadzonymi na nich
środkami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 8. 1. Pobyt osób nietrzeźwych w ramach izolowania osób nietrzeźwych w Centrum jest odpłatny.
2. Odpłatność za przedmiotowy pobyt ustala Rada Miasta Szczecin w drodze uchwały.
3. Centrum może świadczyć usługi na rzecz innych gmin, które wyrażają zgodę na współfinansowanie
świadczonych usług w ramach zawartych porozumień.
Rozdział 6
Nadzór i kontrola
§ 9. 1. Kontrolę wewnętrzną w Centrum sprawuje Dyrektor.
2. Kontrolę finansową w Centrum sprawuje Dyrektor oraz Główny Księgowy.
3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Szczecin za pośrednictwem
Zastępcy Prezydenta Miasta oraz jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin właściwej do spraw społecznych.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 10. Wszelkie zmiany Statutu są dokonywane w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 11. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

