UCHWAŁA NR LII/1488/10
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Pomocy
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 ), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362; zm.: Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551,
Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz.
527) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835)
§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Gdański
Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży” z siedzibą przy ul. Racławickiej
17, zwaną dalej „GOPP”.
2. Obszar działania GOPP obejmuje miasto Gdańsk.
§ 2. GOPP realizować będzie zadania określone w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród
dzieci i młodzieży oraz zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
§ 3. 1. Nadzór nad działalnością GOPP sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
2. GOPP reprezentuje na zewnątrz i kieruje jego bieżącą działalnością dyrektor. Dyrektor
sprawuje swoją funkcję na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta
Gdańska.
§ 4. 1. GOPP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej GOPP jest plan dochodów i wydatków, zwany
„planem finansowym”.
3. Od dnia utworzenia GOPP jego dochody i wydatki obejmuje budżet Miasta Gdańska.
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4. Działalność GOPP finansowana jest ze środków przeznaczonych na profilaktykę
i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz z innych źródeł.
§ 5. GOPP będzie prowadzić działalność w oparciu o mienie zlikwidowanego Ośrodka
Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej.
§ 6. GOPP zatrudni pracowników zlikwidowanego Ośrodka Terapii Dzieci i Młodzieży
z Rodzin Alkoholowych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w trybie art. 231 i art. 411
Kodeksu pracy.
§ 7. Jednostce, o której mowa w § 1, nadaje się statut regulujący jej zadania, organizację
i zasady finansowania, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały Nr LII/1488/10
Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 września 2010 r.
Statut Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą „Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla
Dzieci i Młodzieży”, zwana dalej „GOPP”, jest jednostka budżetową Gminy Miasta
Gdańska.
§ 2. 1. Siedziba GOPP mieści się w Gdańsku przy ul. Racławickiej 17.
2. Obszar działania GOPP obejmuje miasto Gdańsk.
§ 3. Podstawą działania GOPP jest:
1)ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm. ),
2)ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362 z późn. zm. ),
3)ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi ( t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ),
4)ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. Nr 179, poz. 1485
z późn. zm. ),
5)ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm. ),
6)ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223 z późn. zm.)
7)niniejszy statut.
Rozdział 2.
Zakres zadań GOPP
§ 4. 1. Podstawowym celem GOPP jest poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska
poprzez podejmowanie działań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Do zakresu zadań GOPP należy, w szczególności:
1)udzielanie pomocy psychologicznej rodzinom, w których występuje lub występował
problem alkoholowy oraz rodzinom z ryzykiem rozwoju uzależnienia poprzez:
a) udzielanie pomocy psychoterapeutycznej dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz
przyszłym rodzicom,
b) udzielanie pomocy psychologicznej młodzieży upijającej się oraz ich rodzinom,
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c) świadczenie pomocy psychologicznej dzieciom doświadczającym przemocy oraz ich
rodzinom,
d) organizowanie interdyscyplinarnej pomocy dzieciom wykorzystanym seksualnie i ich
rodzinom.
2)inspirowanie, opiniowanie oraz współpraca z innymi instytucjami w zakresie działań
i programów zmierzających do zwiększania dostępności pomocy psychologicznej,
podnoszenia skuteczności i standardów pomocy udzielanej osobom z rodzin z problemem
alkoholowym oraz z rodzin zagrożonych uzależnieniem,
3)organizowanie kampanii społecznych i działań zmierzających do promowania zdrowia
psychicznego w tym: zdrowej rodziny, prawidłowych postaw rodzicielskich, ochrony
i rozwoju dzieci,
4)prowadzenie szkolenia dla pracowników placówek zajmujących się dziećmi, młodzieżą
lub rodziną.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor GOPP może podjąć decyzję
o udzieleniu pomocy psychologicznej w formie konsultacji osobie nie będącej mieszkańcem
Gdańska.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna i organy GOPP
§ 5. 1. GOPP kieruje i reprezentuje go jednoosobowo Dyrektor na podstawie upoważnień
udzielonych przez Prezydenta Miasta Gdańska.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie
GOPP.
3. Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:
1)kierowanie działalnością GOPP,
2)ustalanie planu finansowego GOPP,
3)zapewnienie należytego funkcjonowania GOPP,
4)reprezentowanie GOPP na zewnątrz.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników GOPP.
5. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent miasta Gdańska zgodnie z procedurą określoną
przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr
223, poz. 1458). Podstawą stosunku pracy Dyrektora GOPP jest umowa o pracę zawarta przez
Prezydenta Miasta Gdańska.
6. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki sprawuje upoważniony przez niego
pracownik GOPP.
§ 6. 1. Szczegółową organizację GOPP określa regulamin organizacyjny ustalony przez
Dyrektora.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta
Gdańska.
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Rozdział 4.
Zasady gospodarki finansowej GOPP
§ 7. GOPP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 5 i 6 statutu.
§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej GOPP jest plan dochodów i wydatków, zwany
„planem finansowym”, sporządzony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta
Gdańska.
2. Zmiana planu finansowego może nastąpić po dokonaniu odpowiednich zmian
w budżecie Miasta Gdańska.
§ 9. GOPP sporządza sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedkłada
Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 10. GOPP gospodaruje przekazanym mieniem oraz przydzielonymi środkami
finansowymi, mając na celu ich efektywne wykorzystanie, z uwzględnieniem zasad
określonych w ustawie, o której mowa w § 3 pkt 5 statutu.
§ 11. GOPP prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Nadzór nad działalnością GOPP sprawuje Rada Miasta Gdańska i Prezydent
Miasta Gdańska za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Gdańsku.
2. Nadzór nad działalnością GOPP sprawowany jest na podstawie zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 13. Zmian niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 14. W sprawach nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, ustawy o finansach publicznych oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

Id: KJSLD-UNGFD-DNDXK-YVQCF-QVZYQ. Podpisany

Strona 5

