
UCHWAŁA NR 333/XXXV/18
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi  
w Muszynie oraz zmiany statutu

Na podstawie art.12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. Z 2018r., poz. 995 z późn. zm.),  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada  Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi                      
w Muszynie, utworzonego uchwałą nr 441/XLV/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia                                
26 września 2006r., na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie. 

§ 2. W zakresie wynikającym z §1, w statucie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób                                     
z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie stanowiącym załącznik do uchwały nr 427/XLII/2010 Rady Powiatu 
Nowosądeckiego z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie, nazwę Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Muszynie zastępuje się nazwą Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie.

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały  nr 427/XLII/2010 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 
22 października 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi w Muszynie nie ulegają zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego oraz Dyrektorowi Powiatowego 
Ośrodka Wsparcia w Muszynie – według właściwości oraz posiadanych kompetencji.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu 
Nowosądeckiego

Zygmunt Paruch

Id: 2C820CB6-F928-4D61-BA28-ED9EC2953F52. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Muszynie, składa
projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Muszynie na Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie. Z powyższa zmianą wiąże się
również konieczność wprowadzenia zmiany nazwy w statucie Ośrodka.

Decyzja o zmianie nazwy Ośrodka, została podjęta na prośbę uczestników zajęć prowadzonych w Ośrodku,
pracowników i osób zaprzyjaźnionych z Ośrodkiem. Określenie „zaburzenia psychiczne” mają negatywną
konotację w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób, które na co dzień nie mają styczności z osobami
cierpiącymi na te zaburzenia. Osoby z upośledzeniem umysłowym i chore psychicznie, czują się
stygmatyzowane i odrzucane przez resztę społeczeństwa. Wstydzą się uczęszczać do Ośrodka „dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”. Osoby potrzebujące pomocy, często też nie decydują się na udział w zajęciach
w związku ze stereotypowym myśleniem dotyczącym nazwy Ośrodka.

Dlatego zmiana nazwy pomijająca człon „dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” wpłynie pozytywnie
zarówno na samopoczucie psychiczne Uczestników, jak i na przyszłe relacje ze środowiskiem.

Zmiana nazwy Ośrodka nie niesie za sobą żadnych zmian w jego organizacji i funkcjonowaniu.
Nie wpływa również na profil działalności Ośrodka.
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