
 
 
 
 
 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR 3308/2010 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 27 grudnia 2010r.  
 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 
2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki 
UzaleŜnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod 
nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki Uzale Ŝnień w Krakowie'' i nadania statutu 
jednostce. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia  
8 września 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki 
UzaleŜnień w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą 
''Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
 
 

 
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 
 
/  - -  / 

 
 
 
 
 
 



Druk nr       projekt Prezydenta Miasta Krakowa 
 
                                                    
 

UCHWAŁA NR 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 

 
w sprawie zmiany Uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.  

w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień  
w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą ''Miejskie 

Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce. 
 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i pkt 12 ustawy z  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 39 ustawy 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.), uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. 
W Uchwale Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie 
likwidacji zakładu budŜetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie, przy 
ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą ''Miejskie Centrum Profilaktyki 
UzaleŜnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce, zmienia się § 8, który otrzymuje nowe 
brzmienie:  

„§ 8. 1. Gminy, powiaty i inne podmioty prawa tworzone na podstawie obowiązujących 
przepisów dotyczących samorządu terytorialnego mogą korzystać z usług Miejskiego Centrum 
Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie na zasadach określonych w zawartych porozumieniach 
przez te podmioty i Gminę Miejską Kraków. 

2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Krakowa do zawierania porozumień z radami gmin, 
powiatów, ich upowaŜnionymi organami lub innymi podmiotami prawa tworzonymi na 
podstawie obowiązujących przepisów dotyczących samorządu terytorialnego w przedmiocie 
korzystania z usług Miejskiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie, stanowiących jego 
statutową działalność. 

3. Jednostce budŜetowej nadaje się Statut, określający organizację wewnętrzną i zasady 
funkcjonowania jednostki budŜetowej, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.” 
 

§ 2. 
Załącznik do uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.  
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego - Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień 
w Krakowie, przy ul. Rozrywka 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą ''Miejskie 
Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie'' i nadania statutu jednostce otrzymuje brzmienie 
załącznika do niniejszej uchwały, stanowiącego jej integralną część. 
 

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 



Uzasadnienie 
 

W dniu 3 listopada 2010 r. Rada Miasta Krakowa przyjęła Uchwałę Nr CXV/1588.10  
w sprawie zmiany uchwały Nr CVIII/1481/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r.  
w sprawie likwidacji zakładu budŜetowego – Miejskie Centrum Profilaktyki UzaleŜnień  
w Krakowie przy ul. Rozrywki 1 oraz utworzenia jednostki budŜetowej pod nazwą „Miejskie 
Centrum Profilaktyki UzaleŜnień w Krakowie” i nadania statutu jednostce, która w trybie 
nadzoru została zakwestionowana przez Wojewodę Małopolskiego. Rozstrzygnięcie nadzorcze nr 
WN.II.0911-138-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 grudnia 2010 r. stwierdza niewaŜność 
uchwały Nr CXV/1588/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 w części, tj. § 4 ust. 5 
w zakresie słów: „za zgodą Prezydenta Miasta Krakowa” oraz § 4 ust. 6 w zakresie słów: 
„zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Krakowa” – załącznika do uchwały. Zdaniem organu 
nadzoru powołane powyŜej zapisy naruszają obowiązujący porządek prawny, a w szczególności 
brak jest upowaŜnienia ustawowego do działania w kwestionowanej materii przez Prezydenta 
Miasta Krakowa.  

Przedkładany projekt uchwały uwzględnia powyŜsze uwagi, poprzez wykreślenie z treści 
statutu jednostki kwestionowanych zapisów. 

Celem zapewnienia moŜliwości świadczenia usług przez Miejskie Centrum Profilaktyki 
UzaleŜnień w Krakowie na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego koniecznym jest 
wprowadzenie zapisu do przedmiotowej Uchwały o moŜliwości zawierania porozumień przez te 
podmioty i Gminę Miejską Kraków oraz o upowaŜnieniu Prezydenta Miasta Krakowa do ich 
podpisywania. Wpływy do budŜetu miasta z tego tytułu mogą kształtować się na poziomie 
150.000 zł rocznie. 

W ramach prowadzenia działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień  
w Krakowie w 2011 roku planowane jest rozszerzenie działalności Centrum w zakresie 
prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o profilu dla przewlekle somatycznie chorych. 
W ramach Domu Pomocy Społecznej planowany jest podział na oddziały, m.in. dla osób 
uzaleŜnionych od alkoholu. Ilość oddziałów oraz ich specyfika będzie uwarunkowana stanem 
psychofizycznym pacjentów, którzy zostaną skierowani przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Krakowie. 

Prowadzenie domu społecznej odbywa się w oparciu ustawę z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze 
do tej ustawy, a w przypadku oddziału dla osób uzaleŜnionych od alkoholu dodatkowo  
na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 maja 1983 roku  
w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy 
społecznej dla osób uzaleŜnionych od alkoholu (Dz.U. z 1983 r. nr 25 poz. 115). Dom Pomocy 
Społecznej o profilu dla osób przewlekle somatycznie chorych jest nowo otwartym  obiektem.  
W związku z tym nastąpi obciąŜenie BudŜetu Miasta na pokrycie działalności DPS od 2011r. Bez 
względu na termin otwarcia planowane środki na pierwsze wyposaŜenie  wyniosą 1.700.000 zł.  

W zaleŜności od momentu przekazania do eksploatacji uŜytkownikowi przez Wydział 
Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa planowane są dwa terminy otwarcia DPS – pierwszy od 
kwietnia 2011 r., drugi od lipca 2011 r. W sytuacji gdy DPS zostanie uruchomiony od miesiąca 
kwietnia koszty na rok 2011 będą kształtowały się na poziomie 2.880.000 zł. (bez kosztów na 
pierwsze wyposaŜenie). Natomiast jeŜeli od lipca koszty na rok 2011 będą kształtowały się na 
poziomie 2.016.500 zł. (bez kosztów na pierwsze wyposaŜenie). 

Poprzez włączenie DPS w strukturę Miejskiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień  
w Krakowie istnieje moŜliwość zredukowania zatrudnienia o 13 etatów, co daje przy pierwszym 
wariancie uruchomienia DPS oszczędności w wysokości  około 468.000 zł. dla BudŜetu Miasta,  
a przy wariancie drugim około 312.000 zł. 
 



 


