
UCHWAŁA NR XLIII/821/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 września 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą „Miejska 
Izba Wytrzeźwień” w jednostkę budżetową pod nazwą „Miejska Izba Wytrzeźwień” oraz 
przyjęcia Statutu „Miejskiej Izby Wytrzeźwień”

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003r. 
Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001, Nr 152, poz. 
1597, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 23, poz. 186), w związku z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. “h” 
ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz 
art. 18 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 
1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, 
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Statut Miejskiej Izby Wytrzeźwień stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXX/596/04 
Rady Miasta Szczecina z dnia 14 grudnia 2004 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXX/596/04 z dnia 14 grudnia 2004r. pozostają 
bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



1

Załącznik
do Uchwały Nr XLIII/821/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 27 września 2005 r.

S T A T U T
Miejskiej Izby Wytrzeźwień

Rozdział I
Podstawa prawna działania

§ 1. Miejska Izba Wytrzeźwień działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), 

2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. 
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i zwalniania 
osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień 
i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 192).

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

4) Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. 
zm.),

5) Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 
2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), 

6) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

7) Ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 
968 z późn. zm.), 

8) Niniejszego statutu.
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Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2. Miejska Izba Wytrzeźwień zwana dal ej Izbą jest jednostką
budżetową Miasta. 
W Izbie czasowo przebywają osoby w stanie nietrzeźwości, które 
swoim zachowaniem dały powód do zgorszenia w miejscu 
publicznym lub w zakładzie pracy, znajdowały się w okolicz-
nościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu 
lub zdrowiu innych osób.
§ 3. Siedzibą Miejskiej Izby Wytrzeźwień jest miasto Szczecin

  ul. Gen.Dąbrowskiego 22/24

Rozdział III
Zadania i zakres działania

§ 4. Do zadań statutowych Izby należy:
1) izolowanie osób w stanie nietrzeźwości, sprawowanie nad nimi 

opieki, zapewnienie im odpowiednich warunków 
pozwalających na bezpieczne trzeźwienie i powrót do 
normalnego stanu fizycznego i psychicznego;

2) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości świadczeń 
higieniczno-sanitarnych;

3) udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy 
w nagłych wypadkach;

4) informowanie osób opuszczających Izbę o szkodliwości 
nadużywania alkoholu; 

5) motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia 
leczenia odwykowego; 

6) prowadzenie punku konsultacyjnego dla osób zagrożonych 
uzależnieniem od alkoholu oraz dla ich rodzin;

7) wykonywanie innych czynności związanych ze zwalczaniem 
alkoholizmu; 

8) prowadzenie całodobowego „alkoholowego” telefonu zaufania. 

§  5. Izba zabezpiecza w okresie zimowym w ramach posiadanych 
środków 4 miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, będących pod 
wpływem alkoholu, zgłaszających się samodzielnie do Izby.  

§ 6. Zadaniem dodatkowym Izby jest prowadzenie punktu 
konsultacji prawnych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich 
rodzin.  
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§ 7. W celu realizacji zadań kierownictwo Izby współdziała 
z jednostkami Policji, Straży Miejskiej, Gminnymi Komisjami 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prasą, radiem, telewizją 
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Miasta, 
a także instytucjami zajmującymi się problemem zwalczania 
alkoholizmu. 

Rozdział IV
Organizacja i Zarządzanie Izbą

§  8.1. Pracą Izby kieruje Dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Dyrektora Izby zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.
3. Pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Izby.
4. Dyrektor działa z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach 

udzielonych pełnomocnictw.
5. Dyrektor zarządza mieniem Izby w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa. 
6. Dyrektor zarządza nieruchomością będącą siedzibą Izby w 

postaci oddania jej lub jej części w najem, dzierżawę lub 
użyczenie. 
1) Dyrektor Izby zawiadamia organ nadzorujący o zawartej 

umowie najmu, dzierżawy lub użyczenia w przypadku jej 
zawarcia na okres do 3 lat, 

2) Dyrektor Izby występuje o zgodę na zawarcie umowy 
najmu, dzierżawy lub użyczenia do organu nadzorującego, 
w przypadku jej zawierania na okres powyżej 3 lat. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora, bieżącą działalnością 
Izby kieruje Główny Księgowy.

§ 9.1. Regulamin organizacyjny Izby ustala Dyrektor a zatwierdza  
Prezydent Miasta.

2. Regulamin organizacyjny określa:
1) strukturę i schemat organizacyjny Izby;
2) zasady funkcjonowania Izby i tryb pracy;
3) zakres działania komórek organizacyjnych Izby. 
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Rozdział V
Gospodarka Finansowa Izby 

§ 10.1. Izba prowadzi gospodarkę finansową według zasad 
określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o 
rachunkowości. 
2. Działalność Izby jest finansowana z budżetu Miasta. 
3. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest plan dochodów i 
wydatków, zwany dalej „planem finansowym”. 
4. Izba realizuje swoje wydatki poprzez budżet Miasta, a
uzyskane dochody odprowadza do budżetu Miasta. 

§ 11. Dyrektor Izby jest dysponentem rachunków       
rozliczeniowych i gospodaruje zgromadzonymi na nich 
funduszami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, pod rygorem sankcji karnych.  

§ 12. 1. Pobyt osób nietrzeźwych w Izbie jest odpłatny. 
2. Odpłatność za pobyt w Izbie ustala Rada Gminy na mocy 
odrębnej uchwały. 
3. Miejska Izba Wytrzeźwień może świadczyć usługi na rzecz 
innych gmin, które wyrażają zgodę na współfinansowanie. 
4. Dyrektor Izby przedstawia z końcem każdego miesiąca w skali 
roku Prezydentowi Miasta zestawienie z wyszczególnieniem 
następujących danych statystycznych dotyczących Gminy Miasto 
Szczecin i pozostałych gmin : 
1) ilość osób przebywających w Izbie w danym miesiącu
2) wskazanie ilości osób, które dokonały zapłaty za pobyt w Izbie 

w danym miesiącu
3) wskazanie ilości osób, które nie uiściły odpłatności za pobyt w 

Izbie w danym miesiącu

Rozdział VI
   Nadzór i kontrola

    § 13. Kontrolę wewnętrzną w Izbie sprawuje Dyrektor Izby. 

    § 14. Bieżący nadzór na działalnością Izby sprawuje jednostka 
organizacyjna Urzędu Miejskiego w Szczecinie ds. zdrowia i polityki 
społecznej.
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§ 15. Nadzór oraz ocenę działalności Izby i Dyrektora dokonuje 
Prezydent Miasta. 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

    § 16. Wszelkie zmiany w Statucie Izby wymagają zatwierdzenia 
     przez Radę Miasta Szczecina. 
    § 17. Wszelkie zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie 
     przewidzianym do jego uchwalenia. 


