
druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa

UCHWAŁA NR

Rady Miasta Krakowa

z dnia 

w sprawie: zmiany nazwy Izby Wytrzeźwień w Krakowie i nadania Statutu Miejskiemu
Centrum Profilaktyki Uzależnień z siedzibą w Krakowie przy ul. Rozrywka 1.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 
26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. 
Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Z dniem 1 stycznia 2010 r. zmienia się nazwę zakładu budżetowego Izba Wytrzeźwień 

w Krakowie na Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

§ 2
1. Nadaje się Statut Miejskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zatwierdza się harmonogram przekształcenia Izby Wytrzeźwień w Krakowie w Miejskie 

Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3
Gminy, powiaty i inne podmioty prawa tworzone na podstawie obowiązujących 

przepisów dotyczących samorządu terytorialnego mogą korzystać z usług Miejskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień na zasadach określonych w zawartych porozumieniach przez te 
podmioty i Gminę Miejską Kraków.

§ 4
Upoważnia się Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania porozumień z radami gmin, 

powiatów, ich upoważnionymi organami lub innymi podmiotami prawa tworzonymi na 
podstawie obowiązujących przepisów dotyczących samorządu terytorialnego w przedmiocie 
korzystania z usług Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, stanowiących jego statutową 
działalność.

§ 5
Udziela się Dyrektorowi Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie 

upoważnienia do załatwiania spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej w 
zakresie należącym do Centrum, określonych w Statucie lub przepisach ogólnych.



§ 6

1. Tracą moc uchwały:
1) Uchwała Nr  LXXI/662/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

Izby Wytrzeźwień w Krakowie,
2) Uchwała Nr  XVII/212/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr LXXI/662/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 lutego 2005 r. w 
sprawie Izby Wytrzeźwień w Krakowie.

2. Traci moc Uchwała Nr XLV/430/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2004r. w 
sprawie ustalenia na 2004r. wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do Izby 
Wytrzeźwień w Krakowie z upływem 14 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.



Uzasadnienie

Izba Wytrzeźwień w Krakowie istnieje od 17 czerwca 1959 r., kiedy to Prezydium 
Rady Narodowej w m. Krakowie podjęło uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Izby 
Wytrzeźwień w Krakowie. Od tego czasu nieprzerwanie świadczy usługi na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ciągu tego okresu uległy zmianie potrzeby i 
problemy społeczne, nasiliły się zjawiska patologii społecznych, przemocy i niewydolności 
funkcji rodzin. 

Dostosowywanie izb wytrzeźwień do nowych uwarunkowań widoczne jest w skali 
całego kraju. Placówki te ulegają przekształceniom organizacyjnym, przy jednoczesnym 
rozszerzaniu profilu swojej działalności.

Kilkumiesięczna dyskusja przeprowadzona w ramach komisji merytorycznych RMK, 
potrzeby społeczne  oraz zapisy Uchwały nr LXX/911/09 RMK z dnia 29 kwietnia 2009r. w 
sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących 
przekształcenia Izby Wytrzeźwień w Krakowskie Centrum Profilaktyki, Terapii i Readaptacji
są podstawą proponowanych zmian. Planuje się, z uwagi na kryzys finansów publicznych 
przeprowadzić je etapowo, zgodnie z harmonogramem, który dołączony jest w formie 
załącznika. W pierwszej kolejności nastąpi zatem zmiana dotychczasowego zakresu działania 
jednostki oraz jej nazwy. Takie rozwiązanie spowoduje, iż w 2009r. nie zostaną wygenerowane 
dodatkowe koszty.
W skład Centrum wejdą:

1) Dział Profilaktyki i Edukacji,
2) Dział Opieki na Osobami Nietrzeźwymi,
3) Dział Administracyjno-Gospodarczy,
4) Dział Finansowo-Księgowy.

Celem zaproponowanej zmiany jest zwiększenie możliwości udzielania pomocy 
potrzebującym w ramach szeroko rozumianej interwencji kryzysowej, między innymi poprzez 
stworzenie możliwości świadczenia skuteczniejszej i bardziej kompleksowej pomocy osobom
dotkniętym problemami uzależnień oraz ich rodzinom w ramach funkcjonującego systemu 
pomocy i wsparcia, w szczególności poprzez:

 zwiększanie oferty wsparcia,
 stworzenie potrzebującym możliwości wyboru placówki i oferty pomocowej,
 edukację i promowanie właściwych zachowań i postaw wobec używania środków 

psychoaktywnych, popularyzowanie zdrowego stylu życia,
 wspieranie wartości rodziny i pomoc w przezwyciężaniu jej problemów z 

uzależnieniami, przeciwdziałanie zaniedbaniom i przemocy w rodzinie.
Centrum realizować będzie zadania należące do zadań własnych gminy, wynikające z ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Centrum wykorzysta dotychczasową bazę lokalową Izby Wytrzeźwień. 

Zakres działania i struktura organizacyjna Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
ma charakter rozwojowy i przewiduje się sukcesywne rozwijanie jego działalności w wyniku 
zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości finansowania poszczególnych działań 
w kolejnych latach.


