
 
 
 
 
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2714/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 2 grudnia 2009 r. 
 

 
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyj ęcia Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012 – druk nr 1408. 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. 
 Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawkę 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010–2012 – druk nr 1408, w brzmieniu załącznika 
do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 
 

§ 3. 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa  
/  -  / 



 
 

Załącznik 
do zarządzenia Nr 
Prezydenta Miasta Krakowa  
z dnia 
 
 

AUTOPOPRAWKA 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

 
 
do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyj ęcia Miejskiego Programu 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012– druk nr 1408. 
 
Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity z 2005 r. 
Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 256 poz. 1804 z późn. zm.) postanawia się, co następuje: 
 
Wprowadza się w formie autopoprawki następującą zmianę w treści projektu uchwały Rady 
Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na lata 2010–2012 – druk nr 1408: 
 
W treści Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010-2012, 
stanowiącego załącznik do projektu uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
1) na str. 11 w części „3.1. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym”, pkt 10) otrzymuje brzmienie: 
„10) zapewnienie informacji o dostępnych formach terapii, w szczególności dla dzieci             
i młodzieŜy, z jednoczesnym zwiększeniem dostępności do takich usług (w tym we 
współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia) oraz stałym podnoszeniem ich jakości.”; 
2) na str. 13 w części IV „Sposób realizacji Programu” na końcu akapitu pierwszego (przed 
częścią: „Źródła finansowania”) dodaje się następujące zdanie: „Jednocześnie negatywnie 
naleŜy ocenić ewentualną likwidację Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego,  
(a nawet ograniczenie zakresu świadczonych usług), bez wcześniejszego zapewnienia 
pacjentom dostępności do świadczeń z zakresu leczenia chorób psychicznych”. 
 

UZASADNIENIE 
 
Niniejsza poprawka dookreśla zadania Miasta Krakowa w ramach realizacji Miejskiego 
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2010–2012 w zakresie dostępności do 
świadczeń medycznych oraz planowanych działań informacyjnych oraz uwzględnia uwagi 
zgłoszone przez członków Komisji Zdrowia, Profilaktyki i Uzdrowiskowej Rady Miasta 
Krakowa na posiedzeniu w dniu 30 listopada br. 


