
UCHWAŁA NR L/401/2018
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn                                                 
na lata 2018-2022

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 882, z późn. zm.), w związku z  rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492) 
oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz. U. z 2017 r. poz. 458), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 
2018-2022, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Zofia Jamka
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2017 r., poz. 882, z późn. zm.), ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy
administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Z kolei art. 2 ust. 4 pkt 1
tejże ustawy stanowi, że prowadzenie działań określonych w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego należy do zadań własnych samorządów województw, powiatów i gmin.

Opracowując Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata
2018-2022 kierowano się przede wszystkim wytycznymi określonymi w Narodowym Programie
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020, oraz w Narodowym Programie Ochrony
Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022, wprowadzonymi rozporządzeniami Rady Ministrów,
które zostały dostosowane do potencjału instytucjonalnego Miasta i Gminy Krotoszyn.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2018-2022 jest
dokumentem strategicznym określającym kierunki działań w zakresie ograniczenia występowania
zagrożeń dla zdrowia psychicznego lokalnej społeczności oraz poprawę jakości życia osób
z zaburzeniami psychicznymi, jak również ich bliskiego otoczenia. Cele i działania ujęte
w Programie mogą być modyfikowane lub rozszerzane w poszczególnych latach, szczególnie
w przypadku wystąpienia nowych potrzeb lub zadań wynikających ze zmiany przepisów prawnych
oraz potrzeb społeczności lokalnej.

Niniejszy Program to szansa na poprawę kondycji psychicznej całej społeczności lokalnej, w tym
ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na problemy osób chorych
psychicznie żyjących wśród nas.

Program był przedmiotem konsultacji poprzez zamieszczenie ogłoszenia o konsultacjach na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Krotoszynie.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875; ze zm.) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej –
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Burmistrz

mgr Franciszek Marszałek
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