Uchwała Nr LVI/537/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu z dnia
26 października 1999 r., w sprawie utworzenia Sądeckiego Ośrodka Interwencji
Kryzysowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), oraz art. 11 ust. 2,
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zmian.), Rada Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta Miasta
Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 do uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej
w Nowym Sączu z dnia 26 października 1999 r., w sprawie: utworzenia Sądeckiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej zmienionego uchwałą LVII/599/2009 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 15 grudnia 2009 r., nadając mu brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jan Opiło

Załącznik
do Uchwały Nr LVI/537/2013
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 29 października 2013 r.

STATUT
Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Nowym Sączu
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 595 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 594 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182
z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
5. Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.).
6. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r., o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z późn. zm.).
8. Rozporządzenia 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. z 2004 r., Nr 20, poz. 192 z późn. zmian.).
9. Uchwały Nr XIX/177/99 Rady Miejskiej w Nowym Sączu w sprawie: utworzenia
Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej z dnia 26 października 1999 r.
10. Innych właściwych przepisów i aktów prawnych.
§ 2. 1. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką
organizacyjną Miasta Nowego Sącza, działającą na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
2. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 10 a.
3. Działaniem Ośrodka objęci są mieszkańcy Nowego Sącza.
4. Ośrodek może wykonywać zadania na rzecz mieszkańców innych gmin, na podstawie
stosownych porozumień, które określa zakres współpracy i zasady partycypacji w kosztach.
§ 3. 1. Ośrodek współdziała również z innymi instytucjami pomocowymi, których działalność
ma na celu przeciwdziałanie przemocy oraz uzależnieniom i jego skutkom, a także udzielania
pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
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Rozdział II
Przedmiot działalności SOIK
§ 4. Do zadań Ośrodka należy świadczenie najwyższej jakości pomocy w zakresie interwencji
skierowanej do osób znajdujących się w trudnej sytuacji kryzysowej, w sytuacji
występowania przemocy, readaptacji społecznej skierowanej do osób bezdomnych
i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym,
pomoc
osobom
uzależnionym
i współuzależnionym oraz sprawowanie opieki nad osobami doprowadzonymi do
wytrzeźwienia i bezdomnymi, w szczególności poprzez:
1. Udzielanie natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom znajdującym się
w sytuacji kryzysowej w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie.
2. Udzielanie
porad
specjalistycznych
między
innymi:
psychologicznych,
pedagogicznych, prawnych oraz z zakresu pomocy socjalnej.
3. Współudział w realizacji programów z zakresu pomocy społecznej w tym Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
w rodzinie.
4. Zapewnienie schronienia w uzasadnionych przypadkach dla osób znajdujących się
w sytuacji ostrego kryzysu związanego z zagrożeniem życia i zdrowia oraz dla ofiar
przemocy.
5. Udzielanie schronienia i pomocy specjalistycznej ofiarom handlu ludźmi.
6. Pomoc specjalistyczna indywidualna i grupowa dla ofiar przemocy.
7. Oddziaływania terapeutyczne w stosunku do sprawców przemocy.
8. Prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz mediacji.
9. Udzielanie pomocy specjalistycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych
mającej na celu wyjście z uzależnienia.
10. Prowadzenie grup wsparcia, terapeutycznych i pomocowych.
11. Przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwym i opieka nad nimi do wytrzeźwienia.
12. Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych.
13. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych.
14. Działania z zakresu readaptacji społecznej skierowane do osób bezdomnych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
15. Podejmowanie działań profilaktycznych (konferencje, szkolenia, akcje i kampanie
społeczne) skierowanych do społeczności lokalnej mające na celu podniesienie
świadomości z zakresu problemów społecznych między innymi: uzależnienia,
przemoc.
16. Ośrodek realizuje również zadania zlecone przez administracje rządową.
Rozdział III
Organizacja Ośrodka
§ 5. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Dyrektor, który jest pracodawcą, w rozumieniu
przepisów prawa pracy, dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.
2. Dyrektor Ośrodka działa w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez Prezydenta
Miasta Nowego Sącza.
3. Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
 Zapewnienie należytego zabezpieczenia mienia Ośrodka oraz zachowania porządku.
 Współpraca z właściwymi organami i instytucjami, organizacjami społecznymi
w sprawach związanych z działalnością Ośrodka.
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Podejmowanie decyzji i załatwianie spraw osobowych pracowników oraz
organizowanie szkoleń tych pracowników.
Dbanie o właściwy i kulturalny stosunek pracowników do osób korzystających
z pomocy oraz usług Ośrodka.
Składanie w przewidzianych terminach sprawozdań z działalności Ośrodka.

§ 6. Szczegółową organizację Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej określa
Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza na wniosek
Dyrektora Ośrodka.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa Ośrodka
§ 7. 1. Ośrodek prowadzi działalność w oparciu o roczny plan finansowy opracowany przez
Dyrektora na podstawie uchwały budżetowej Miasta.
2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
3. Ośrodek prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz
sporządza na ich podstawie sprawozdania finansowe.
4. Ośrodek rozlicza się z wykonania planu finansowego z budżetem miasta.
5. Kontrole prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem przeprowadza Wydział
Kontroli Urzędu Miasta Nowego Sącza na wniosek Prezydenta.
6. Dyrektor w celu realizacji zadań statutowych i ustawowych zaciąga zobowiązania
pieniężne do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym
Ośrodka.
7. Wysokość opłaty za pobyt osób nietrzeźwych zatrzymanych do wytrzeźwienia
w Ośrodku ustala Rada Miasta Nowego Sącza.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 8. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Jan Opiło
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