
Wotomin, dnia 11.09.2017 r. 

RAPORT PODSUMOWUJACY 
KONSULTACJE SPOLECZNE 

PRZEDMIOT KONSULTACJI: 
• projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

C E L KON SU LTACJI : 
• Pozyskanie uwag, propozycji, opinii do projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022 

PODMIOTY ZAANGAZOWANE W KONSULTACJE: 
• zaproszenie do udzialu w konsultacjach skierowano do mieszkancow Powiatu Wolomiiiskiego oraz 

organizacji pozarz^dowych dzialaj^cych naterenie Powiatu Wolomiriskiego, 
• radni Powiatu Wolominskiego, 
• gminy Powiatu Wolominskiego, 
• czlonkowie Zespolu Koordynuj^cego realizacj? Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

w Wolominie 
• szkoty specjalne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, POIK w Zielonce, PCPR w Wolominie, PUP 

w Wolominie, DPS-y, SDS-y z terenu powiatu wolominskiego, Mazowieckie Centrum Psychiatrii 
„Drewnica" w Z^bkach, OPTU w Wotominie 

P R Z E B I E G KONSULTACJI: 
do 23 sierpnia 2017 r. zamieszczenie ogloszenia w sprawie konsuitacji oraz projektu dokumentu 

poddanego konsultacjom na stronie internetowej Powiatu, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Starostwa, na tablicy ogloszen w siedzibie Starostwa, 
rozestanie e-maili do zainteresowanych podmiotow 

przekazanie informacji o zamieszczeniu ogloszenia radnym powiatu 
wolominskiego 

przekazanie informacji o zamieszczeniu ogloszenia do gmin powiatu 
wolomihskiego 

przekazanie informacji o planowanych konsultacjach czlonkom Zespolu 
Koordynuj^cego realizacj? Narodowego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego w Wolominie 

ostateczny termin zglaszania uwag do projektu dokumentu poddanego 
konsultacjom 

spotkanie Zespolu Koordynuj^cego Realizacj^ Narodowego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wolominie podsumowuj^ce konsultacje 
spoleczne, opracowanie projektu Raportu podsumowuj^cego konsultacje 
spoleczne oraz zatwierdzenie ostatecznej wersji dokumentu 

W Y K O R Z Y S T A N E FORMY KONSULTACJI: 
• opublikowanie na stronach internetowych www.powiat-wolominski.pl, oraz na stronach Biuletynu 

Informacji Publicznej Starostwa www.bip.powiat-wolominski.pl: informacji o przyst^pieniu do 
konsuitacji zawieraj^cej zaproszenie do udzialu w konsultacjach, informacje zawarte w uchwale Zarz^du 
Powiatu, udost^pnienie dokumentu poddanego konsultacjom, 

• przekazanie informacji o planowanych konsultacjach radnym powiatu wolominskiego, 
• przekazanie informacji o planowanych konsultacjach gminom powiatu wolominskiego, 
• przekazanie informacji o planowanych konsultacjach czlonkom Zespolu Koordynuj^cego realizacj? 

Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wolominie 
• listy mailingowe do zainteresowanych podmiotow, 
• narz^dzia komunikacji pisemnej - umozliwienie przedstawienia wnioskow, opinii, uwag, propozycji 

oraz pytan na Formularzu konsuitacji. 
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do 23 sierpnia 2017 r. 

do 23 sierpnia 2017 r. 

do 23 sierpnia 2017 r. 

do 7 wrzesnia 2017 r. 

do 12 wrzesnia 2017 r. 



ZGLOSZONE GLOWNE UWAGI / PROPOZYCJE / OPINIE: 
W wymaganym terminie iconsultacji projektu Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 
lata 2017-2022 zgloszono nast^puj^ce uwagi/propozycje/opinie: 

Lp. 

Vazwa podmiotu 
zglaszaj^cego/i 
mi^ nazwisko 

osoby 
zgtaszaj^cej 

Stan zapisu w 
projekcie 

dokumentu 
(z podaniem strony, 

pozycji w tabeli) 

Proponowane 
zmiany/opinie/ uwagi 

Uzasadnienie 
proponowanych 

zmian 
Rozstrzygni^cie 

1 Autopoprawka 
zgloszona przez 
autorow i Zespol 
Koordynuj^cy 

Str. 5 
„Powiat wolomiriski 
jako struktura 
samorz^dowa 
zlozony jest z 
dwunastu gmin o 
charakterze miejskim 

Zmiana na zapis: 
„Powiat wolomihski jako 
struktura samorz^dowa 
zlozony jest z dwunastu 
gmin 0 charakterze 
miejskim, miejsko-
wiejskim i wiejskim" 

Uzupelnienie 
zapisu w tresci 
programu 

Poprawiono w tekscie 
programu 

i miejsko-wiejskim." 

Str. 7 
„Jest to jedyny tego 
typu osrodek, ktory 
jednak boryka si? z 
problemem 
niedostosowania do 
obowi^zuj^cych 
standardow" 

Zmiana na zapis: 
„Jest to jedyny tego typu 
osrodek, ktory jednak 
boryka si? z problemem 
niedostosowania do 
obowi^zuj^cych 
standardow lokalowych" 

Uzupelnienie 
zapisu w tresci 
programu 

Poprawiono w tekscie 
programu 

Str. 33-36 tabela w 
rozdz. Finansowanie 

Ujednolicenie 
nazewnictwa - wpisanie 
nazwy PCPR - SPR 

Ujednolicenie 
nazewnictwa 
Specjalistycznej 
Poradni 
Rodzinnej 

Poprawiono w tekscie 
programu 

2 

Burmistrz 
Tluszcza 

Str. 6 „W centrum 
funkcjonuje osiem 
oddzialow" 

Zmiana na zapis 
.,W centrum funkcjonuje 
dziewi?c oddzialow" 

Bl^d techniczny Poprawiono w tekscie 
programu 
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Burmistrz 
Huszcza 

Str. 9 
„Jedna osoba boryka 
si? si?" 

Usun^c wyraz ..si?" Bl^d techniczny Poprawiono w tekscie 
programu 
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Burmistrz 
Tluszcza 

Str. 9 
„Z niepelnosprawno-
sci^ w najwi?kszym 
stopniu wi^zka si?" 

Zmiana na zapis: 
,.Z niepelnosprawnosci^ 
w najwi?kszym stopniu 
wi^z^ si?" 

Bl^d techniczny Poprawiono w tekscie 
programu 

Zespot Koordynuj^cy Realizacj? Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Wolominie na 
posiedzeniu w dniu 11 wrzesnia 2017 r. zaakceptowal projekt Programu wraz z wniesionymi uwagami 
oraz projekt Raportu podsumowuj^cego konsultacje spoleczne. 

Sporz^dzila: 

Naczeln/ 

Wydzi^lu)Djf|i(i^ny Zdrowia i Polityki Spolecznej 

Dorota Jfa^dzinska Piecychna 
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