Uchwała nr 196/08
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 27 listopada 2008
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w Świeciu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)[1] w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 i 5 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami )[2], uchwala się, co
następuje:

§ 1.
1.Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną - jednostkę budŜetową pod nazwą Ośrodek Integracji i Rehabilitacji w
Świeciu, zwany dalej Ośrodkiem.
2. Ośrodek powstanie z połączenia Klubu Integracji Społecznej w Świeciu i Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji
Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Świeciu.
3. KaŜda z jednostek tworzących ośrodek zachowuje autonomię w znaczeniu specyfiki swojej działalności w zakresie
merytorycznym.
§ 2.
1. Ośrodek będzie wykonywał zadania obejmujące w szczególności:
1) prowadzenie działań o charakterze pomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u osób
korzystających z pomocy Ośrodka umiejętności uczestnictwa w Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w
miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
2) prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika Ośrodka zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy;
3) realizację programów związanych z zatrudnieniem tymczasowym;
4) aktywizowanie środowiska lokalnego w działaniach reintegracji społecznej i zawodowej;
5) prowadzenie indywidualnych i grupowych form stymulujących rozwój dzieci z uszkodzeniem mózgu w zakresie
pielęgniarstwa rehabilitacyjnego;
6) pomoc rodzicom w zaakceptowaniu dziecka, udzielanie wskazówek odnośnie postępowania pielęgnacyjnorehabilitacyjnego z dzieckiem;
7) pomoc w uzyskaniu potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, zabawek i literatury fachowej stymulujących rozwój
dziecka;
8) wyzwalanie inicjatyw i pomoc w działaniach samowspierających rodzinę;
9) prowadzenie rehabilitacji i reedukacji dzieci przy wykorzystaniu najlepszych metod;
10) stosowanie najnowszych metod logopedycznych, neurologopedycznych, logorytmiki, ćwiczeń tanecznych.
2. Szczegółowy zakres zadań Ośrodka określa Statut.
§ 3.
Ośrodek prowadzić będzie działalność w oparciu o majątek będący w dyspozycji łączonych jednostek to jest Klubu
Integracji Społecznej w Świeciu i Gminnego Ośrodka Rehabilitacji i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Świeciu.
§ 4.
Nadaje się Ośrodkowi Statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik
Uzasadnienie
Połączenie dwóch jednostek organizacyjnych gminy tj. Klubu Integracji Społecznej w Świeciu i Gminnego Ośrodka
Reedukacji i Rehabilitacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu w Świeciu w jedną jednostkę budŜetową o nazwie Ośrodek

Integracji i Rehabilitacji w Świeciu pokierowane zostało względami ekonomicznymi, mającymi na celu ograniczenie
wydatków związanych z ich dalszym funkcjonowaniem. Ośrodek będzie realizował zadania zarówno z zakresu szeroko
rozumianej integracji społecznej i zawodowej oraz reedukacji i rehabilitacji dzieci.
Mając na uwadze powyŜsze względy, a w szczególności dąŜenie do ustawicznego podnoszenia jakości usług i
ograniczenia wydatków publicznych podjęcie uchwały jest zasadne.
[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005 Nr 169, poz.1420, z 2006 Nr 45, poz.319, Nr 104,
poz. 708, Nr 187, poz.1381,Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 249, poz.1832, z 2007, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008, Nr 180, poz.1112.

