UCHWAŁA NR VIII/48/2011
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 29 kwietnia 2011 r.
wyrażenia woli do podjęcia działań przez Burmistrza Kłodawy do utworzenia jednostki
budżetowej – Warsztat Terapii Zajęciowej w Dębinie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675) i art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr
123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miejska w Kłodawie w trosce o osoby niepełnosprawne aprobuje działania
Burmistrza w zakresie tworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej, zwanego dalej „WTZ”
i upoważnia Burmistrza do podejmowania działań to jest przygotowania niezbędnej
dokumentacji i złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów
utworzenia i działalności WTZ.
2. Siedzibą WTZ będzie budynek po likwidowanej Szkole Podstawowej w Dębinie.
§ 2.
Zadania WTZ w Dębinie obejmować będą:
Rehabilitację społeczną i zawodową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności
każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia w środowisku realizowane poprzez:
 ogólne usprawnienie,
 rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności
osobistej
 przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi poprzez rozwój
umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania
o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w życiu przy zastosowaniu
różnych technik terapii zajęciowej,
 rozwijanie psychicznych sprawności niezbędnych w pracy,
 rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych
umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywizacji zawodowej lub innej pracy
zarobkowej albo szkolenia zawodowego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kłodawy
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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/-/Jadwiga Jaroniewska

