
Uchwała Nr 0025. ł 7.2.0.2019

Zar:qdu Powiatu Koli;ki;;~~ii
'/. dnia 27.C2.zn ~; L

w sprawie powołania zespołu koordyłlui~!ccgi) op racowan ic i n::,diz',c.i\ Powiatowego
Pn>gl'arnu Ochrony Zdrowi» Psychicznego na lata ZO 19,- l072

Na podstawie 1'JI"/CIJl'SC')'" arf 4 ust 1 l~)I\.·1 ') ;.,/"1 ")) i "l"! ~).~.;;S"'\\;\'" •• {I'l:'j 5 czerwca~ .•... t /, j •. V\ L. ,,.., j /_,...... •.. - _~ ~ r. I ••• ~.) ",o ~ I., .•• 'J ,. .•l~~(..... .•..." , VV-'

1998r. O samorządzie powiatowym (j.t. D/.U, '/2018,', ]10/ .. ()95 je :'1",;. n.rl.? LISi. 'i pkt.I
ustawy 7. dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie :;:drowii:l. psychiC'/.ncgo (I,;: ! ~/.~) /. 201 gr., pr».
1878 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów '/ dnia g lutego 20: Tv. ',v sjir;:\'.'ir: Narodowego
Programu Ochrony /.drowia Psychiczncgo na lata :!O17-:20?~! (I).,LI ,"10; 7:., ,)(1/, 4S~).

/.arzc}(.1 Powiatu ](olskicgi.i U~:hL\ifdfi co Il(!:;t~;·l/i;l',,-'.

Powołuje sic vcspól koordynujący opracowanie i ,,~c~h"·;"';.i\';l,,)\',i'l")\'/C.~:(J i ']';)',:,';,!11 II Ochrony
Zdrowia Psychicvncgo na lala 2019 2022 w sI-:bl/.ic:

l. Sylwester Chcciński Wiecstarosta Powiatu F'f/t;woónic'.riCY,

2. Agnieszka Rusin Dyrektor Powiatowego Centrum l\irn,iC) :~()(~'/,inic h Kole lica
Przewodniczącego.

3, Mariola Sobczak Dyrcktrn Powiatowego Urvcdu Pracy \0\' 10c,;<.: ,JI(Ji:c!,:,
4, Mariola lrankowska Rabsztyn i)YH..:idu; 1)(l]liU ;'OII"J( 'v ::p,)!c:;/.m,'J \\. <otc

członcle
S. Dorota Szkudłarek /.-ca naczelnika Wyd ziału Oświa.y. 1<:.:11:11 i i :";Pi.;·"J Starostwa

Powiatowego w Kole członek.
6. Lilla Urbaniak przedstawiciel Starostwa jl.'A·/iato\'.q:,,; "c\' :-:".'_ C·/.:O:'lC!<

7 Milcn: Bilińska S"liHi1"1 przedstawicie! "i:\i'()"[' "i' ""·''-'i,;lr',.'''';;t' "i ~,'(,.1" członek. u) , •. 1." •• V\ł'\(. .. " .J ..•.• ~•••...' ,.}I .• ,l ,,. ,./., ..••.~,\ ..•~_:.I, .• ~/,'.- ~, 1_.

8. Katarzyna Nnszk icwic.: przedstawicie' ;\)\Vi:lfCi\\'Cj2.',) (>'i,.".:', ;'cn '.,,1;\. ;~nd/'illie w
Kole czlonck.

9. l.wclina Andrzejewska przedstawiciel S;'\lTJOc!/.icl:il:!l,;) l 'ubtic: ,~(>_;n/.~d;.;(li\U Opieki
Zdrowotnej \V Kole - cvlonck

l. Posicdzcnia zespołu /wołuje Przewodniczący.
2, Zastcpca Przewodniczącego zastępuje Przewodniezacego v..;n·/ie jc.:-,-c i.icobccności,
3, Decyzje Zespołu podejmowane są \hl formie ustaleń i /api:;~/iV,\lii(: ',\' :;pur/.;yL,.onym protokole

7. posiedzenia
4. Protokoły posiedzeń /.cspolu Si:) podpisywane !')L~C/. Pr:''C'v\!oc!nic·.:!c\'i',,; lub IV nl/.i,; jego

nieobecności pr:;.c/. /.as1.l;pu.:

l, Do podstawowych /.ad;u1 /cspoi u i<'.OordYllUj;!('(Tli ,'dó.y

l) opracowanie Powiatowego Programu /drowia !'.';\'chi,::·.r:c,1,_;o na iaw 20! ')--::022,
2) realizacja. koordynowanie i monitorowanic PO\' ..ialmo\q'-(; h(jgl'<l l 11'1 /r1rowia Psychiczncgo
na lata 20 1'1-2022.



7 Obs]uo(' adlTliniSlr'\C\:1'l'I" /cTiol,· ·/'łj'f'··vr.j'· 1"',\.:i'llt \,'1(' r"'J:~1'll".·. P'j ,'I( " l.?".(",'; II i,·· \.Ii K')]e_. •. bY J ~ (.. J. ,Itr' .>, 1 ~.l.~,, _ _,.l". \. "'C'o, "\~ •.•.•• Ł ••.•• ".I . I, ' \,.l ..••. I •..... \ .

oraz Starostwo PowiuioVI/C w Kok.

Wykonanie Uchwaly powicr/.<.l si9 Pu.cwo(]niC/,ąc;cmu i /--cy Pr/.cwl'idniC/'iCCt.O /.c:~polu.

Traci moc Uchwała nr OO?S,27.29.2011 lar/cld1i hi\\irilt: /..uni i;'; ,1::11:; "(:1 i r~;kL: \\- sr,l'awie
powolania Zespołu do opracowania ]>owiatowq!,() Progr',ll!l!i I.dnj\vl:\ .';\ ·i;ic/,l':lTO.

!\ ",
,)

Uchwała wchod/,i w /)'cic /: dniem podjc;cia.

Zarząd Powia~OlskiCgo
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l.Izasa(tn iCllie
do lJchwały Nr 002:5,l7.2iL:WI9
Z':\ł"z~!du Powiatu KolskH:;~(i

z dnia n.Ol,lili ') r.

w sprawie pm\'olania zespołu koonlynu,i~!ccgo opnlLow:'llli~' i "(:<di:t.;I(j',' Po\v;;dowe~:o
Programu Ochrony Zdrowia Psychic:mcgo na ł~It:12019,-1022

W /,wiązku ;t,C /Jl1ianaml w pu.cpisach, które me.lii) na celu j:"l~JCv,'i;icnlc osobom /.
zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i pow:;:',CCh11ic 'l(di,:pnc_i opieki
zdrowotnej o nu. innych form opieki j pomucy, it l~\k;.-.c ks/lalt'l\V;lliic .A,'cibcc osób /,
zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw s'(ioicC/,nych u/,naje "i{: ;',! :-m;::tdnc podj(;cic
niniejszej Uchwały.
Niniejszą uchwałą /arzcic1 Powiatu Kolskiego lVy/naC/1:\ sk lali 'c:;:d" ;< :urr:_/i:UiL)Ccgo
opracowanie i rcali/,acie; i)owiatowcgo Proi_bramu Ochrony /dw\"i', ;;::/(.;h:C~';ii":< 'l:: :,',[1) :2019-
2022,

cj.4v
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