Załącznik do
Uchwały Nr XLIV/796/2013
Rady Miasta Kielce
z dnia 16 maja 2013r.

STATUT
OŚRODKA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach, zwany dalej „Ośrodkiem", jest
podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą
prowadzonym przez Gminę Kielce w
formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
§2
1. Ośrodek posiada osobowość prawną.
2. Ośrodek wpisany jest do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w
Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000242473 oraz do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego.
3. Organami sprawującymi nadzór nad Ośrodkiem są w zakresie swoich kompetencji Rada
Miasta Kielce i Prezydent Miasta Kielce.
§3
Siedzibą Ośrodka jest Miasto Kielce, ul. Nowaka Jeziorańskiego 65.
§4
Ośrodek działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, póz. 217),
2) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia
26 października 1982r. (Dz. U. z 2012 r. póz. 1356 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, póz. 1027 z późn. zm.),
4) innych przepisów wydanych na podstawie delegacji ustawowych zawartych w ustawach
wymienionych w punktach 1-3,
5) niniejszego statutu.
§5
Obszar działania Ośrodka obejmuje województwo świętokrzyskie. Działalność Ośrodka może
sięgać poza granice województwa.

Rozdział II
Cele, zadania i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§6
Głównym celem Ośrodka jest realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień
oraz udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych
osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin.

Zadaniem Ośrodka jest:
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1) realizowanie programów psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu
i współuzależnionych,
2) realizowanie pełnego zakresu indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych,
3) realizowanie świadczeń rehabilitacyjnych,
4) prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych i terapeutycznych dla członków rodzin
osób uzależnionych,
5) wspieranie działań podmiotów leczniczych w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej
interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,
6) współpraca z podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz z grupami samopomocowymi,
7) organizowanie staży i szkoleń doskonalących dla pracowników lecznictwa odwykowego.

§ 8
Ośrodek wykonując świadczenia ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi
od alkoholu realizuje:
1) działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej,
2) programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub
używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków
i popędów,
3) programy psychoterapii uzależnień,
4) programy psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, które wynikają
ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby
bliskie, zwane dalej „programami psychoterapii członków rodzin",
5) indywidualne świadczenia zapobiegawczo-lecznicze
dla osób uzależnionych
od alkoholu i członków ich rodzin,
6) indywidualne świadczenia rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu
i członków ich rodzin,
7) działania konsultacyjno-edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych
od alkoholu.

§9
Ośrodek może prowadzić działalność inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, pod
warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych, polegającą
na prowadzeniu szkoleń i programów profilaktycznych nie objętych odpłatnymi
świadczeniami zdrowotnymi lub dotacją z budżetu Miasta Kielce.
Rozdział III
Organy Ośrodka

§10
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za nie
odpowiedzialność.
3. Dyrektor, wykonujący zawód medyczny, może udzielać świadczeń zdrowotnych.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego.
6. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) przygotowywanie i przedkładanie Radzie Społecznej Ośrodka spraw, o których mowa w §
12,
2) ustalanie planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
3) ustalenie regulaminu organizacyjnego,
4) ustalanie minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek,
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5) bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
6) dokonywanie ocen działalności Ośrodka, w tym dla potrzeb Rady Społecznej,
7) zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania
pracowników Ośrodka,
8) ustalanie wysokości opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom nieubezpieczonym.

§11
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Kielce, Prezydenta
Miasta Kielce oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.
2. Rada Miasta Kielce powołuje i odwołuje Radę Społeczną Ośrodka oraz zwołuje jej pierwsze
posiedzenie.
§12
Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Kielce/ Radzie Miasta Kielce wniosków i opinii w
sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem
działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem Ośrodka;
2) przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego.
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i statucie.

§13
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa
Regulamin Rady Społecznej Ośrodka zatwierdzony przez Radę Miasta Kielce.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy
Dyrektor
Ośrodka
oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
3. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym
przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
§14
Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Ośrodka odwołanie do Prezydenta
Miasta Kielce.

§15
l . Rada Społeczna składa się z 6 osób, w tym:
1) jako przewodniczący Prezydent Miasta Kielce lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie :
a) Przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
b) Przedstawiciele Rady Miasta Kielce w liczbie 4 osób.
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2. Kadencja Rady Społecznej rozpoczyna się z chwilą jej powołania, trwa 4 lata i kończy się
wraz z powołaniem nowej Rady Społecznej.
3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:
1) w przypadku złożenia rezygnacji,
2) w przypadku braku regularnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady,
3) z innych ważnych powodów.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna Ośrodka

§16
1. W skład Ośrodka wchodzą, jako wewnętrzne komórki organizacyjne:
1) zespół finansowo-administracyjny,
2) poradnia leczenia uzależnień,
3) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu.
2. Zespół finansowo-administracyjny tworzą: główny księgowy, samodzielny referent,
sprzątaczka.
3. Poradnię leczenia uzależnień stanowią: lekarz psychiatra, młodsi asystenci, specjaliści i
instruktorzy terapii uzależnień, rejestratorka.
4. Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu stanowią: lekarz psychiatra, młodsi
asystenci, specjaliści i instruktorzy terapii uzależnień, rejestratorka.
Rozdział V
Gospodarka finansowa Ośrodka
§17
1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie z 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej i przepisów wykonawczych do niej.
2. Sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta Kielce.
§18
Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
§19
1. Ośrodek gospodaruje
samodzielnie przekazanymi w
nieodpłatne
użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Gminy Kielce oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub
zakupionym).
2. Zbycie aktywów trwałych Ośrodka, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz
użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Miasta Kielce.
§20
Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) z wydzielonej działalności gospodarczej wymienionej w § 9 statutu,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia
zagranicznego;
4) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności
leczniczej,
5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami;
6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.
§21
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1. Wartość majątku Ośrodka określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.
2. Ośrodek decyduje o podziale zysku.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§22
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym dla uchwalenia.
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