Załącznik do Zarządzenia Nr IV/63 /2003
Prezydenta Miasta Rzeszowa
z dnia 7 kwietnia 2003 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie, zwana dalej ,,Izbą’’, jest jednostką
użyteczności publicznej utworzoną w celu przyjmowania osób w stanie
nietrzeźwości dowiezionych z terenu Miasta Rzeszowa oraz do sprawowania
opieki nad tymi osobami do czasu ich wytrzeźwienia.
2. Osoby w stanie nietrzeźwości dowiezione z terenu innych jednostek
samorządu terytorialnego mogą być przyjmowane w Izbie wyłącznie na
zasadach określonych uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.
3. Izba działa na podstawie:
• Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn. zm.),
• Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
23 października 1996 r. w sprawie trybu doprowadzania osób w stanie
nietrzeźwości, organizacji izb wytrzeźwień i zakresu opieki zdrowotnej
oraz zasad ustalania opłat związanych z doprowadzeniem i pobytem
w izbie wytrzeźwień (Dz. U. Nr 129, poz. 611 ze zm.),
• Zarządzenia Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr 31/74 z dnia
4 października 1974 r. dotyczącego utworzenia zakładu budżetowego
pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie,
• Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148),
• Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
• Niniejszego Regulaminu.

§2
Gospodarka finansowa Izby prowadzona jest w formie zakładu budżetowego.
§3
Nadzór nad działalnością Izby sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa.

Rozdział II
CELE I ZADANIA IZBY
§4
1. Izba stanowi miejsce czasowego pobytu osób nietrzeźwych, które swoim
zachowaniem zakłócają spokój, dają powód do zgorszenia w miejscach
publicznych, bądź na skutek nadużywania alkoholu stanowią niebezpieczeństwo
dla otoczenia lub zdrowia własnego.
2. Do zadań Izby należy w szczególności:
• izolowanie osób naruszających spokój i porządek publiczny oraz
zapewnienie im odpowiednich warunków pozwalających bez uszczerbku dla
zdrowia na powrót do normalnego stanu psychicznego i fizycznego,
• udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnieniu ciągłej opieki medycznej,
• udzielanie świadczeń sanitarno-higienicznych osobom zatrzymanym
w Izbie,
• motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia terapii
w placówkach lecznictwa odwykowego.
3. W celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 Izba współdziała z Policją,
placówkami służby zdrowia, organizacjami społecznymi, kościelnymi oraz
innymi instytucjami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych.
§5
1. Pobyt w Izbie jest odpłatny .
2. Wysokość opłaty ustalana jest – zgodnie z przepisami prawa – zarządzeniem
Dyrektora Izby.

3. Należność, o której mowa w ust. 2, podlega uiszczeniu przy opuszczeniu
Izby przez osobę w niej przebywającą.

Rozdział III

ZARZĄDZANIE IZBĄ
§6
1. Działalnością Izby kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora Izby zatrudnia Prezydent Miasta Rzeszowa.
§7
1. Dyrektor reprezentuje Izbę na zewnątrz oraz pełni funkcje pracodawcy,
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, w stosunku do osób w niej
zatrudnionych.
2. Dyrektor Izby – działając w granicach określonych przepisami prawa,
regulaminem organizacyjnym oraz pełnomocnictw udzielonych przez
Prezydenta Miasta Rzeszowa - podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za
nie pełną odpowiedzialność.
3. Dyrektora Izby podczas jego nieobecności w pracy zastępuje upoważniona
przez niego osoba, w granicach udzielonego jej przez Dyrektora na ten okres
umocowania.

Rozdział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§8
1. Izba gospodaruje przekazaną w trwały zarząd częścią nieruchomego mienia
komunalnego oraz mienia ruchomego znajdującego się w jej użytkowaniu.
2. Gospodarka finansowa Izby, jako zakładu budżetowego opiera się na
przychodach własnych uzyskiwanych z tytułu prowadzonej działalności.
3. Izba może otrzymać z budżetu Miasta Rzeszowa dotacje przedmiotowe
wg stawki jednostkowej ustalanej przez Radę Miasta na dany rok budżetowy.

4. Izba może otrzymywać z budżetu Miasta dotacje celowe na dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji.
5. Podstawą gospodarki finansowej Izby jest roczny plan finansowy,
obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan
środków obrotowych i rozliczenia z budżetem.
6. Roczny plan finansowy zatwierdza Prezydent Miasta Rzeszowa.
7. W planie finansowym Izby mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku
w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów
i wydatków, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do
budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu Miasta.
§9
Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Izby upoważniony
jest Dyrektor.
Rozdział V

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ORGANIZACJA
WEWNĘTRZNA IZBY
§ 10
1. Izba jest czynna całą dobę.
2. W zależności od lokalnych uwarunkowań względnie potrzeb, Prezydent
Miasta Rzeszowa może ograniczyć czas działania Izby do 16 godzin na dobę
lub wstrzymać jej działalność na czas ograniczony.
§ 11
W skład Izby wchodzą jako wewnętrzne komórki organizacyjne:
1. dział administracyjno – księgowy
2. dział obsługi pacjentów

§ 12

1. Szczegółowy zakres działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Izby
oraz procedurę przyjmowania i opieki nad osobami nietrzeźwymi określa
regulamin wewnętrzny.
2. Regulamin wewnętrzny ustala Dyrektor Izby i przedkłada do zatwierdzenia
Prezydentowi Miasta Rzeszowa.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

