
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/325/2012 

RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach  

Na podstawie art. 18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. 

Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry  

Rada Miejska w Tarnowskich Górach  

uchwala:  

§ 1. Zatwierdzić Statut Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy 

ul. Karłuszowiec 11, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/421/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 

2009r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach oraz 

Uchwała Nr XLVII/517/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 września 2009r. w sprawie 

zatwierdzenia zmian w Statucie Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy 

Psychologicznej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich Górach.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

 

Stanisław KOWOLIK 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 lipca 2012 r.

Poz. 3071



Załącznik do Uchwały Nr XXVI/325/2012 

Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

STATUT  

Tarnogórskiego Ośrodka Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej - Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

DZIAŁ I. 

Postanowienia ogólne.  

§ 1. 1. Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej” zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.  

2. Zakład działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654),  

2) Ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004r. 

(t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),  

3) Innych przepisów prawa oraz niniejszego statutu.  

§ 2. 1. Siedziba Zakładu znajduje się w Tarnowskich Górach.  

2. Obszar działania obejmuje teren administracyjny Gminy Tarnowskie Góry, może także obejmować inne 

gminy na podstawie odrębnych umów i porozumień.  

§ 3. 1. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Tarnowskie Góry.  

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę 

Śląskiego.  

3. Zakład uzyskuje osobowość prawną poprzez wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.  

4. Zakład może posługiwać się skróconą nazwą „TOTU - SPZOZ” oraz oznaczeniem graficznym, 

stanowiącym załącznik  

nr 1 do niniejszego statutu.  

§ 4. 1. Celem Zakładu jest zapewnienie na obszarze działania świadczeń zapobiegawczo-leczniczych 

i rehabilitacyjnych dla:  

a) osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych,  

b) osób uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych,  

c) członków ich rodzin,  

d) osób doświadczających przemocy,  

e) osób doświadczających kryzysów psychologicznych i życiowych,  

f) realizacja programów psychoterapii,  

g) prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej.  

2. Zakład realizuje swoje zadania poprzez zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz poprzez działania 

zapobiegawcze, w tym:  

a) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie powierzonym do realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry,  

b) udzielanie indywidualnych świadczeń zdrowotnych i zapobiegawczo-leczniczych,  
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c) udzielanie rodzinom, w których występuje uzależnienie od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz 

przemoc, pomocy terapeutycznej i psychospołecznej,  

d) prowadzenie programów zdrowotnych, działalności profilaktycznej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci 

i młodzieży,  

e) prowadzenie działań konsultacyjno - edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych oraz 

doświadczających przemocy i kryzysów psychologicznych i życiowych,  

f) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,  

g) ocenę i analizę stanu zdrowia ludności w zakresie uzależnień oraz opracowanie wniosków,  

h) rehabilitację,  

i) organizowanie staży i szkoleń,  

j) realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych.  

§ 5. W wykonywaniu zadań określonych w § 4 ust. 2 Zakład współdziała w szczególności z:  

a) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tarnowskich Górach,  

b) placówkami oświatowo – wychowawczymi,  

c) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Tarnowskich Górach i Domami Pomocy Społecznej,  

d) Powiatowym Urzędem Pracy i pracodawcami,  

e) klubami abstynenta,  

f) innymi podmiotami leczniczymi,  

g) innymi gminami na podstawie odrębnych umów i porozumień,  

h) Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia, 

Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwem Zdrowia,  

i) innymi placówkami naukowymi,  

j) Pełnomocnikami Zarządu Województwa i Wojewody ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii,  

k) Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

DZIAŁ II. 
Zarządzanie i organizacja wewnętrzna zakładu.  

§ 6. Organami Zakładu są:  

1. Dyrektor.  

2. Rada Społeczna – jako organ doradczy.  

§ 7. 1. Dyrektor kieruje i reprezentuje Zakład na zewnątrz.  

2. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Zakładu.  

3. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące zarządzania Zakładem i ponosi za nie odpowiedzialność.  

§ 8. Dyrektor kieruje pracą Zakładu przy pomocy:  

1. Głównego Księgowego.  

2. Kierowników komórek organizacyjnych.  

§ 9. 1. Organizacja wewnętrzna Zakładu jest oparta na:  

1) działalności podstawowej:  

a) oddział dzienny terapii uzależnień od alkoholu,  

b) poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu,  
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c) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży,  

d) poradnia leczenia nerwic,  

e) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  

f) punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i substancji 

psychoaktywnych,  

2) działalności administracyjno-organizacyjnej:  

a) główny księgowy,  

b) obsługa techniczno – administracyjna.  

2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu.  

3. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych oraz porządek udzielania świadczeń 

zdrowotnych określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę 

Społeczną.  

§ 10. 1. Radę Społeczną zwaną dalej Radą powołuje i odwołuje a także zwołuje jej pierwsze posiedzenie 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach.  

2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniotwórczym podmiotu tworzącego.  

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.  

4. Tryb pracy Rady, sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał określa Regulamin 

zatwierdzony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach.  

§ 11. 1. Rada składa się z 4 osób.  

2. W skład Rady wchodzą:  

a) jako przewodniczący – Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry lub osoba przez niego wyznaczona,  

b) jako członkowie:  

- przedstawiciel Wojewody,  

- dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.  

3. Członek Rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji:  

a) w przypadku złożenia rezygnacji,  

b) w przypadku trzech kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach Rady,  

c) z innych ważnych powodów, które uniemożliwiają uczestniczenie w posiedzeniach Rady  

§ 12. 1. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego 

w tym przedstawiciele związków zawodowych.  

2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów 

medycznych.  

§ 13. Zadania Rady są określone w Ustawie o działalności leczniczej.  

DZIAŁ III. 
Gospodarka finansowa:  

§ 14. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w szczególności w oparciu o:  

1) ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej,  

2) roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu.  

2. Zakład może uzyskać środki finansowe:  

1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z:  

a) Narodowym Funduszem Zdrowia,  
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b) organami jednostek samorządu terytorialnego,  

c) innymi podmiotami np.: stowarzyszenia, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady 

pracy,  

2) na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

3) na realizację programów zdrowotnych i promocję zdrowia,  

4) na cele określone w art. 55 Ustawy o działalności leczniczej.  

3. Zakład może otrzymywać środki publiczne z przeznaczeniem na:  

1) realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii,  

2) cele określone w art. 114 Ustawy o działalności leczniczej.  

4. Wartość majątku określają:  

1) fundusz założycielski,  

2) fundusz Zakładu.  

5. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady.  

6. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie.  

 

DZIAŁ IV. 
Postanowienia końcowe:  

§ 15. Zmiany postanowień statutu wymagają zastosowania trybu właściwego dla jego uchwalania.  
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