UCHWAŁA NR XVIII/451/19
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie połączenia jednostek budżetowych: Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia
i 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 2019
r. poz. 506;poz. 1309; poz.1696; poz.1815) w związku z art. 12 ust.1 pkt.2, ust. 2, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia
27
sierpnia
2009
r.
o
finansach
publicznych
(Dz.
U.
z 2019 r. poz. 869, poz.2245) uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. dokonuje się połączenia jednostek budżetowych Gminy Miasta Gdańska:
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień poprzez przejęcie przez
Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, zwany dalej „jednostką przejmującą”, Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień, zwanej dalej „jednostką przejmowaną”.
2. Z dniem połączenia jednostka przejmowana ulega likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa.
3. Jednostka przejmująca z dniem połączenia otrzymuje nazwę „Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i
Profilaktyki Uzależnień”.
§ 2. Z dniem połączenia:
1) mienie jednostki przejmowanej, zgodnie ze sporządzoną inwentaryzacją, staje się w całości mieniem
jednostki przejmującej;
2) należności i zobowiązania jednostki przejmowanej przejmuje w całości jednostka przejmująca.
§ 3. Nadaje się statut określający zakres działania oraz zasady funkcjonowania jednostki budżetowej pod
nazwą „Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień”, który stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. Tracą moc: Uchwała Nr XXXIV/971/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie
utworzenia jednostki organizacyjnej Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, zmieniona uchwałą Nr
XXXVII/1089/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2009 r., uchwałą Nr LV/1277/14 Rady Miasta
Gdańska z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/756/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia
2016 r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska
Agnieszka Owczarczak
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/451/19
Rady Miasta Gdańska
z dnia 19 grudnia 2019 r.

STATUT
Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§1. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień zwany dalej „GOPZiPU”,
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o zamówieniach publicznych;
5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
6) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi;
7) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
9) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
10) niniejszego statutu.
§2.1. GOPZiPU jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Gdańska, nieposiadającą
osobowości prawnej, działąjącą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą GOPZiPU jest miasto Gdańsk.
3. GOPZiPU działa w granicach administracyjnych miasta Gdańska.
§3. Nadzór na działalnością GOPZiPU sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
Rozdział 2
Cel i zadania Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
§4. Głównym celem działalności GOPZiPU jest umacnianie potencjału zdrowia oraz
poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez działania z zakresu promocji zdrowia,
profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
§5.1.Podstawowym zadaniem GOPZiPU jest realizacja działań dotyczących zdrowia
publicznego w tym gminnych zadań dotyczących promocji zdrowego stylu życia, programów
profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz
przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych, a w szczególności:
1) tworzenie i realizacja projektów kształtujących zdrowy styl życia i postawę osobistej
odpowiedzialności za zdrowie;
2) tworzenie i realizacja przedsięwzięć służących profilaktyce chorób cywilizacyjnych;
3) tworzenie i realizacja projektów profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych
oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych;
4) prowadzenie kampanii społecznych w obszarze problematyki uzależnień i zdrowego stylu życia;
5) podejmowanie współpracy ze środowiskiem naukowym oraz wspieranie badań naukowych
w zakresie promocji zdrowego stylu życia i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym badań
efektywności przedsięwzięć profilaktycznych i interwencji zdrowotnych w zakresie zmian stylu
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życia;
6) wspieranie rozwoju kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
i przeciwdziałania uzależnieniom poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów
i warsztatów dla przedstawicieli różnych grup zawodowych;
7) wspieranie tworzenia strategii i ustalanie priorytetów dotyczących działań samorządowych
realizowanych przez jednostki miejskie i organizacje pozarządowe w zakresie zdrowia
publicznego oraz ich koordynacji;
8) tworzenie, wdrażanie, realizacja oraz wspieranie przedsięwzięć w ramach systemu rekomendacji
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, w tym programów profilaktyki
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej oraz popularyzowanie metod pracy profilaktycznej;
9) wspieranie realizatorów programów i przedsięwzięć profilaktycznych realizowanych przez
młodzież i skierowanych do ich rówieśników;
10) realizacja pomocy psychologicznej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania przemocy i
profilaktyki uzależnień;
11) 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 GOPZiPU;
12) 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 obowiązującymi przepisami prawa;
13) obsługa administracyjna i organizacyjno-prawna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Rozdział 3
Struktura Organizacyjna Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
§6.1. Działalnością GOPZiPU kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor, zatrudniony
przez Prezydenta Miasta na podstawie umowy o pracę.
2. Dyrektor GOPZiPU działa jednoosobowo na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
przez Prezydenta Miasta Gdańska i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania
jednostki.
3. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora GOPZiPU,
trwającej powyżej 30 dni, GOPZiPU może kierować osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta
Gdańska do pełnienia obowiązków Dyrektora GOPZiPU.
3.Dyrektor GOPZiPU wydaje zarządzenia i instrukcje wewnętrzne dotyczące działalności
jednostki.
4.Dyrektor GOPZiPU wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników
jednostki.
5. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną funkcjonowania
GOPZiPU określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym jednostki.
Rozdział 4
Gospodarowanie mieniem
§7.1.Mienie GOPZiPU jest własnością miasta Gdańska.
2.GOPZiPU gospodaruje powierzonym mieniem, zapewniając jego należyte wykorzystanie
i ochronę.
Rozdział 5
Gospodarka finansowa GOPZiPU
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§8. GOPZiPU 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.
§9. Podstawą gospodarki finansowej GOPZiPU jest roczny plan finansowy, opracowany i
zatwierdzony przez Dyrektora GOPZiPU na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta Gdańska.
§10. GOPZiPU prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§11.1. 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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