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Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie przyznania dyplomu honorowego "Za zasługi dla miasta Jaworzna"
Pani Monice Włodarczyk - Raczek
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 1 ust. 4 uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r. w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla
miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą Nr XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r.
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Przyznać Pani Monice Włodarczyk - Raczek dyplom honorowy „Za zasługi dla miasta Jaworzna”.
§2
Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jaworznie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeusz Kaczmarek
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UZASADNIENIE
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jaworznie wpłynął wniosek Radnych Rady Miejskiej w Jaworznie
o wszczęcie procedury przyznania dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” Pani Monice
Włodarczyk – Raczek.
Zgodnie z zapisami uchwały Nr XI/105/95 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 20 kwietnia 1995 r.
w sprawie ustanowienia dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna”, zmienionej uchwałą
Nr XV/160/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. wniosek został rozpatrzony przez Zespół w składzie: Prezydent
Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący stałych Komisji
Rady Miejskiej uzyskując pozytywną opinię.
Pani Monika Włodarczyk – Raczek to osoba z prawie 30–letnim doświadczeniem w pracy z osobami
niepełnosprawnymi intelektualnie. Swoją pracę zaczynała jako instruktor terapii zajęciowej
i muzykoterapeuta w jaworznickim Warsztacie Terapii Zajęciowej. Od 11 lat kieruje jaworznickim
WTZ-em, a od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Jaworznie i członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych w Jaworznie. Siedem lat temu podjęła się misji opracowania, wprowadzenia
i koordynowania programu Asystent Osoby Niepełnosprawnej, który nieprzerwanie trwa do dziś. Wówczas było
to działanie, którego żadne inne miasto w okolicy nie realizowało. Miedzy innymi, dzięki zaangażowaniu i
determinacji Pani Moniki Włodarczyk – Raczek od 1,5 roku funkcjonuje w Jaworznie pierwsze Mieszkanie
Chronione dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, którego działalność osobiście koordynuje.
Przez cały okres pracy pedagogicznej, którą również wykonywała prawie 20 lat, Pani Monika Włodarczyk –
Raczek prowadziła działania na rzecz integracji środowiska uczniów ze środowiskiem osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Efektem prowadzonej działalności i współpracy na niwie muzycznej jaworznickiego środowiska
uczniów i Zespołu Instrumentalnego Warsztatu Terapii Zajęciowej było nagranie płyty: „Razem. WTZ i
Przyjaciele”
w
2009
r.
Od
lat
zaangażowana
jest
także
w
sprawy
związane
z organizacją obchodów Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie.
Nieprzerwanie od 2011 r. organizuje projekty polegające na wymianie niepełnosprawnej młodzieży
z różnych krajów oraz wizyt studyjnych dla osób pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Podczas organizowanych projektów Jaworzno gościło grupy niepełnosprawnej młodzieży wraz z opiekunami z:
Azerbejdżanu, Armenii, Estonii, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Grecji, Niemiec, Walii. W
ramach współpracy projektowej osoby niepełnosprawne z Jaworzna podróżowały do Słowenii, Hiszpanii i
Słowacji. Podczas każdego wyjazdu bądź wizyt zagranicznych gości, Pani Monika Włodarczyk – Raczek
organizuje
polski
wieczór
narodowy,
podczas
którego
osoby
niepełnosprawne
z Jaworzna prezentują swój kraj, kulturę, ale co warte podkreślenia również miasto Jaworzno.
Kolejną inicjatywą i zadaniem realizowanym przez Panią Monikę Włodarczyk – Raczek jest organizowany od
2010 r. konkurs i wernisaż wystaw Regionalnego Konkursu Plastycznego „Magia Kolorów” dla uczestników
WTZ–ów z województwa śląskiego.
Nieprzeciętne działania Pani Moniki Włodarczyk – Raczek na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w
Jaworznie i nie tylko, zaangażowanie i konsekwencja w poszerzaniu zakresu swojej działalności i pomocy
osobom niepełnosprawnym sprawiają, iż Pani Monika Włodarczyk – Raczek zasługuje na dyplom honorowy „Za
zasługi dla miasta Jaworzna”.
W związku z powyższym zasadne jest przygotowanie ww. projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie
Tadeusz Kaczmarek
Jaworzno, 21 lipca 2021 r.
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