
OBWIESZCZENIE NR 2/XXXIX/2018
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia 
Uzależnień w Lublinie

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst uchwały nr 647/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nadania 
statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 107), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 833/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 
7 września 2017 r. zmieniającą uchwałę nr 647/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 r. 
w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. 
poz. 3689).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: § 2, § 3 i § 4 
uchwały Rady Miasta Lublin nr 833/XXXII/2017 z dnia 7 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania statutu Ośrodkowi Leczenia Uzależnień w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. 
poz. 3689), które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.”,
„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.”,
„§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.”.

3. Obwieszczenie wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.

  
 

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik do obwieszczenia nr 2/XXXIX/2018
Rady Miasta Lublin z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
uchwały w sprawie nadania statutu 
Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

UCHWAŁA NR 647/XXIV/2016
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym
(j.t.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1875 i 2232) w  związku  z art.  42 ust.  2 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 2110 i 2217) -  
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1.  Nadaje  się Ośrodkowi  Leczenia  Uzależnień  w Lublinie statut  w brzmieniu  stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 502/XXII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie nadania statutu  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  w Lublinie, zmieniona 
uchwałą  nr  821/XXXII/2013 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  27  czerwca  2013  r.  w  sprawie  zmiany  uchwały
nr 502/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia 
Uzależnień w Lublinie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr 647/XXIV/2016
Rady Miasta Lublin
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Statut Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

§ 1.  1.  Ośrodek  Leczenia  Uzależnień  w Lublinie zwany dalej  „Ośrodkiem”  jest  podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Lublin

§ 2. 1. Celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych:
a)  osobom cierpiącym z  powodu zaburzeń  psychicznych  i  zaburzeń  zachowania  spowodowanych 

używaniem substancji psychoaktywnych, w szczególności uzależnionym od alkoholu, narkotyków 
lub leków oraz członkom ich rodzin,

b) osobom z innymi zaburzeniami nawyków i popędów oraz członkom ich rodzin.
2.  Celem  Ośrodka  jest  także  prowadzenie  działalności  leczniczej  polegającej  na  promocji  zdrowia

i profilaktyce w zakresie uzależnień.

§ 3. Do zadań Ośrodka należy:
    1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych określonych w przepisach dotyczących leczenia uzależnień w zakresie:
a)  działań diagnostycznych,
b)  programów  korekcyjnych  dla  osób  spożywających  alkohol  ryzykownie  i  szkodliwie  lub  używających
     substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów,
c)  programów psychoterapii uzależnień,
d)  programów  psychoterapii  zaburzeń  funkcjonowania  członków  rodziny,  które  wynikają  ze  spożywania
     alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych przez osoby bliskie,
e)  indywidualnych  świadczeń  zapobiegawczo-leczniczych  dla  osób  uzależnionych  od  alkoholu  i  członków
     ich rodzin,
f)  indywidualnych świadczeń rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
g) działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

   2. Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki uzależnień przewidzianych dla placówek leczenia uzależnień,
 określonych w Narodowym Programie Zdrowia.
    3. Realizowanie zadań wynikających z umów zawartych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych,
 służących realizacji celów określonych w § 2, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

§ 4. Ośrodek uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu 
osób  wykonujących  zawód  medyczny  i  innych  zawodów  mających  zastosowanie  w  terapii  uzależnień 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

§ 5. 1. Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w ramach 
zakładu leczniczego pod nazwą Ambulatoryjna Terapia Uzależnień.

2. W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
a) Przychodnia Leczenia Uzależnień,
b) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
c) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
d) Dział Administracja.

     3. W skład Przychodni Leczenia Uzależnień wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, 
b) Poradnia Leczenia Uzależnień,
c) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych dla Dzieci,
d) Poradnia Profilaktyczna.
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     4. W skład Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą następujące komórki 
organizacyjne:
a) Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu,
b) Poradnia dla Osób Współuzależnionych.

§ 6. Organami Ośrodka są Dyrektor i Rada Społeczna.

§ 7. 1. Dyrektor wykonuje zadania kierownika podmiotu leczniczego.
2. Dyrektor kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor  ustala  organizację  wewnętrzną  Ośrodka  oraz  zadania  jednostek  organizacyjnych,  komórek 

organizacyjnych i stanowisk pracy wchodzących w skład Ośrodka.
     4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.

§ 8.  Rada Społeczna wykonuje zadania określone ustawą o działalności  leczniczej, a ponadto przedstawia 
podmiotowi  tworzącemu  lub  Dyrektorowi  opinie  w  innych  ważnych  sprawach  dotyczących  Ośrodka
na wniosek odpowiednio podmiotu tworzącego lub Dyrektora.

§ 9.  W  skład  Rady  Społecznej  wchodzi  5  osób,  w tym jej  przewodniczący  oraz  członkowie:  3  osoby 
wyłonione przez Radę Miasta Lublin i przedstawiciel Wojewody.

§ 10. 1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji odwołuje się w następujących przypadkach:

a) złożenia przez niego pisemnej rezygnacji,
b) nie uczestniczenia w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
c) podjęcia działalności zawodowej lub społecznej konkurencyjnej wobec działalności Ośrodka.

§ 11.1 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Lublin.

1 W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr 833/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września 2017 (Dz. Urz. 
Woj. Lubelskiego z 2017 poz. 3689) zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie 
nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 poz. 107), która weszła  
w życie z dniem 6 października 2017. 
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