
 

Uchwała Nr VI/32/238/2021                                        

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 26 kwietnia 2021 roku 

 

zmieniająca uchwałę Nr V/27/148/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia                                    

27 listopada  2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022      

 

 Na podstawie art. 2 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  o ochronie 

zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 685), rozporządzenia 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) oraz art. 4  ust. 1 pkt 2    

i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 920) Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

 

W załączniku nr 1 do uchwały Nr V/27/148/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego       

z dnia   27 listopada  2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022, zmienionej uchwałą nr VI/20/171/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego  z dnia  29 czerwca  2020 roku w sprawie zmiany 

uchwały nr V/27/148/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego, wprowadza się 

następujące zmiany : 

1) w rozdziale 7 zatytułowanym  „Harmonogram realizacji Programu” w tabeli 

dotyczącej Celu 1. „Upowszechnienie wiedzy na temat  zdrowia psychicznego, 

kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,  

rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu 

psychicznemu.” po pozycji „Wspieranie organizacji pozarządowych działających    

w zakresie przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu osób             

z zaburzeniami psychicznymi.” dodaje się pozycję w brzmieniu : 



 

Prowadzenie 

rehabilitacji /zajęć 

u osób po 

przebytej chorobie 

COVID-19 jako 

jednej z form 

wsparcia zdrowia 

psychicznego 

poprzez poprawę 

wydolności 

krążeniowej, 

sprawności 

oddechowej  

i ogólnej 

sprawności 

fizycznej 

(uruchomienie 

Powiatowego 

Centrum  

Rehabilitacji Po 

covidowej) 

                  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

2) w rozdziale 8 zatytułowanym „Finansowanie Programu” w tabeli zatytułowanej 

„Planowany budżet programu w latach 2017-2022” w pozycji „Promocja zdrowia 

psychicznego, zwiększenie integracji osób z zaburzeniami psychicznymi” :  

- w kolumnie zatytułowanej „2021” - kwotę „64.000” zastępuje się kwotą 

„144.000",  

- w kolumnie zatytułowanej „2022” - kwotę „64.000” zastępuje się kwotą 

„144.000".  

 



§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

                                                     Przewodniczący  

  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                   /-/ Sławomir Morawski 

 

   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


