
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie nadania Statutu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art 41 ust.1 pkt 1 i 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.), a także art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, stanowiący załącznik do 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/477/08 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 października 2008 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia                     2018 r.

Statut Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu, zwane dalej Centrum, jest jednostką 
organizacyjną gminy  Bytom, działającą w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Centrum działa na podstawie :

1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

2) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) ustawy o samorządzie gminnym;

4) ustawy o finansach publicznych;

5) ustawy o rachunkowości;

6) niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedziba Centrum znajduje się w Bytomiu przy ul. Tarnogórskiej 3.

2. Terenem działania Centrum jest obszar Bytomia.

Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działania

§ 4. 1. Przedmiotem działania Centrum jest wykonywanie zadań w zakresie:

1) świadczenia pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień 
oraz zagrożonych uzależnieniami;

2) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii lub innych uzależnień                       
i współuzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą 
w rodzinie;

3) udzielania dzieciom osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętym następstwami nadużywania alkoholu 
przez rodziców, pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej, a także prawnej;

4) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w obszarze 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień;

5) prowadzenia izby wytrzeźwień;

6) prowadzenia Ośrodka Diagnostyki i Terapii Dziecka Krzywdzonego - Bezpieczne Miejsce.

2. Do zadań Centrum należy:

1) wykonywanie zadań określonych w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej 
i samorządowej;

2) współdziałanie z prowadzącymi działalność na terenie miasta organizacjami społecznymi, kościołami, 
związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi                      
i prawnymi w celu realizacji zadań określonych w ust. 1;

3) prowadzenie obsługi finansowej i administracyjno-technicznej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Bytomiu;

4) sporządzanie i przekazywanie  sprawozdań, dotyczących wydatkowania środków i realizacji zadań.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 5. 1. Centrum kieruje dyrektor.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora wykonuje Prezydent Miasta.
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3. Dyrektor zarządzając Centrum zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organizację 
wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.

5. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 6. Strukturę organizacyjną Centrum oraz szczegółowe zadania i zakres działania poszczególnych 
komórek organizacyjnych, w tym podział czynności i odpowiedzialności pracowników, określa regulamin 
organizacyjny, który zatwierdza Prezydent Miasta.

§ 7. Organem sprawującym nadzór nad Centrum jest Prezydent Miasta, za pomocą właściwego wydziału 
Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa

§ 8.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych.

§ 9.  Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową 
Miasta Bytomia, zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.

§ 10.  Za prawidłową gospodarkę finansową Centrum odpowiada dyrektor.

Rozdział 5.
Mienie

§ 11. Centrum wyposażone jest w mienie komunalne stanowiące własność gminy Bytom, służące do 
realizacji zadań statutowych.

§ 12.  Dyrektor samodzielnie zarządza przekazanym mu majątkiem, w granicach udzielonych upoważnień.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13.  Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu wynika
z konieczności dokonania aktualizacji zadań realizowanych w Centrum, dotyczących m.in. przekazania do
realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zadań związanych z przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie oraz przeniesieniem ze struktur Centrum - Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Proponowany Statut ma charakter ramowy, który wyznacza zakres działania Centrum. Konkretyzacja
postanowień nastąpi w regulaminie organizacyjnym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
w Bytomiu.

Do kompetencji Rady Miejskiej w Bytomiu należy podjęcie uchwały w przedmiotowym zakresie.

Ww. projekt został poddany konsultacjom, na podstawie uchwały nr XXIX/395/14 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności
pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji z późn. zm.

Id: 7AAE7E95-80D0-45C3-94EB-BD69FF81E402. Projekt Strona 4




