Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz. 938; poz. 1646, zm.: z 2014 r. poz. 379;
poz. 911; poz. 1146; poz. 1626; poz. 1877, zm.: z 2015 r. poz. 238; poz. 532; poz. 1045; poz. 1117;
poz. 1130; poz. 1189; poz. 1190; poz. 1269; poz. 1358; poz. 1513; poz.1830; poz. 1854; poz. 1890,
zm.: z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/971/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zmienionej
uchwałą Nr XXXVII/1089/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r. oraz uchwałą
Nr LV/1277/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Podstawowa działalność GCPU finansowana jest w całości ze środków przeznaczonych
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów uzależnień.”;
2) w § 7 po wyrazie „załącznika” skreśla się wyraz „Nr 1”;
3) Załącznik do uchwały, stanowiący „Statut Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień”
otrzymuje nowe brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały Nr .........................
Rady Miasta Gdańska
z dnia.........................................................2016 r.
STATUT
GDAŃSKIEGO CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, zwane dalej „GCPU”, jest jednostką organizacyjną
miasta Gdańska, nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą GCPU jest miasto Gdańsk.
3. GCPU działa w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
§ 2. Nadzór nad działalnością GCPU sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
§ 3. Podstawą działania GCPU jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
3) ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
4) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
6) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
7) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
8) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
9) niniejszy statut.
Rozdział 2
Organizacja GCPU
§ 4. 1. Pracą GCPU kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor, zatrudniony przez Prezydenta
Miasta Gdańska na podstawie umowy o pracę.
2. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki sprawuje upoważniony przez niego pracownik
GCPU.
3. W przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora GCPU, trwającej powyżej
30 dni, GCPU może kierować osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Gdańska do pełnienia
obowiązków Dyrektora GCPU.
4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w GCPU.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia w sprawach dotyczących funkcjonowania GCPU.
6. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną GCPU określa Dyrektor
w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Rozdział 3
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Zakres zadań GCPU
§ 5. 1. Podstawowym celem GCPU jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska przez
podejmowanie między innymi działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i promocji zdrowia.
2. Podstawowym zadaniem GCPU jest realizacja działań w ramach gminnych programów
profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych,
uzależnień behawioralnych i promocji zdrowia, w tym działalności edukacyjnej,
w szczególności przez:
1) ustalanie priorytetów dla programów profilaktycznych, realizowanych przez jednostki publiczne
i organizacje pozarządowe;
2) koordynowanie działań związanych z profilaktyką uzależnień, edukacją publiczną
w zakresie problematyki uzależnień i promocją zdrowia, prowadzonych przez jednostki publiczne
i niepubliczne;
3) rozwijanie, upowszechnianie i wdrażanie oferty programów w ramach Systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz popularyzowanie metod pracy profilaktycznej;
4) inspirowanie, wdrażanie i udział w projektach o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym
realizowanych przez kilka podmiotów, w tym z udziałem partnerów zagranicznych;
5) wdrażanie standardów, w tym z wykorzystaniem projektów krajowych i międzynarodowych
w obszarze polityki społecznej Miasta Gdańska;
6) organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów lub warsztatów, itp. dla przedstawicieli różnych
grup zawodowych i społecznych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w obszarze
przeciwdziałania uzależnieniom;
7) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień,
skierowanej w szczególności do uczniów gdańskich szkół, kobiet w ciąży i młodych matek, osób ze
środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, sprzedawców alkoholu, kierowców i
kandydatów
na kierowców;
8) organizowanie badań efektywności przedsięwzięć profilaktycznych oraz prowadzenie ewaluacji
realizowanych programów w zakresie profilaktyki uzależnień;
9) prowadzenie pracy profilaktycznej z grupami dzieci i młodzieży we współpracy z właściwymi
podmiotami działającymi w obszarze problemów społecznych;
10) wspieranie realizatorów programów i przedsięwzięć profilaktycznych, w szczególności
opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do ich rówieśników;
11) prowadzenie kampanii społecznych w obszarze problematyki uzależnień;
12) udzielanie porad oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania
przemocy i profilaktyki uzależnień;
13) współpraca z podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej w zakresie objętym
działaniem GCPU;
14) obsługa merytoryczna, organizacyjna, finansowa i sprawozdawcza Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań profilaktyki
szkolnej i środowiskowej przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień realizowanych przez GCPU;
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15) obsługa organizacyjna i finansowo-księgowa postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej
z tytułu opłat za pobyt w zlikwidowanej izbie wytrzeźwień oraz w placówce, której zlecono
wykonywanie zadań izby wytrzeźwień zgodnie z obowiązuującymi przepisami prawa;
16) obsługa administracyjna i organizacyjno-prawna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
3. GCPU mogą być przekazane do realizacji inne, niż wskazane w ust. 2 zadania, mające na celu
zaspokajanie potrzeb mieszkańców Miasta Gdańska w zakresie zapobiegania uzależnieniom,
promocji zdrowia, itp.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa GCPU
§ 6. 1. GCPU prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa miasta Gdańska zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej GCPU jest roczny plan finansowy, opracowany i zatwierdzony
przez Dyrektora GCPU na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
3. GCPU prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa.
Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem
§ 7. 1. Mienie GCPU jest własnością miasta Gdańska.
2. GCPU gospodaruje powierzonym mieniem, zapewniając jego należyte wykorzystanie i ochronę.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.
2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
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Uzasadnienie
Proponowane zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia jednostki
budżetowej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w tym statutu jednostki mają
charakter organizacyjno – porządkowy.
Powyższe zmiany obejmują aktualizację podstaw prawnych działania Gdańskiego Centrum
Profilaktyki Uzależnień oraz uściślają zakres zadań w/w jednostki budżetowej.

Wnioskodawca:

Opinia Radcy Prawnego:

