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Uchwała  Nr ……… 

Rady Powiatu Wągrowieckiego   z dnia ......... 2020r 

w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej  działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu 

               

 

 

      Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiato-

wym ( j. t. Dz.U. z 2020 poz. 920 )  oraz § 21 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Poli-

tyki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej   (Dz. U. Nr 

63 poz. 587 z późn. zmian. ) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu               

prowadzonego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych                   

i Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. K. Marcinkowskiego w 2020 roku.  

2.  Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności              

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej                            

w Wągrowcu, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3.  Ocena, o której mowa w ust.1 stanowi załącznik nr 2 niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                          Przewodnicząca 

                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                ______________________________ 

                                                                                          / Małgorzata Osuch/ 

  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

  

Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia                 

25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat 

składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania                   

środków  finansowych warsztatu.  Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez 

powiat corocznej oceny działalności warsztatu.  

Z analizy sprawozdania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu  wynika, że jed-

nostka w 2020 roku, z wyłączeniem okresów zawieszenia decyzjami Wojewody Wielkopol-

skiego działalności ( 12 marca do 31 maja oraz 26 października – 31 grudnia 2020 )  realizo-

wała  zadania określone  w art. 10a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych,   stwarzając osobom  niepełnosprawnym niezdolnym                     

do  podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej  i zawodowej w zakresie pozyskania                 

lub przywracania umiejętności niezbędnych  do podjęcia zatrudnienia. Realizacja tego celu 

odbywała się  przy zastosowaniu technik  terapii zajęciowej, zmierzających  do rozwijania 

 umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobi-

stej, psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności za-

wodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy. 

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

                                                                    Przewodnicząca 

                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                ______________________________ 

                                                                                            / Małgorzata Osuch/ 

  

 



 

 

   
Załącznik  nr 2 do Uchwały Rady Powiatu  z dnia …………2021                          

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania  i dokonania oceny rocznej  

działalności Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Wągrowcu 

 

 

OCENA  DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WĄGROWCU 

W 2020  ROKU 

 

           Zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63, poz. 587), 

jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności                  

i wykorzystania środków finansowych, w terminie do dnia 1 marca roku następnego. 

Sprawozdanie  zawierające  w szczególności: 

1. rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu środków finansowych,                            

z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży  produktów i usług; 

2.  informacje o: 

2.1. liczbie uczestników warsztatu oraz  stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności; 

2.2. ogólnej frekwencji uczestników  w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach  

roku sprawozdawczego; 

2.3. formach i metodach realizowanej przez  warsztat  działalności rehabilitacyjnej ; 

2.4. liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia; 

2.5. liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie: zaradności  osobistej                                  

             i samodzielności, rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej wraz z opisem    

             tych postępów; 

2.6. informację o decyzjach  podjętych  przez radę programowa  w stosunku                                

do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa  dokonała oceny                     

realizacji indywidualnego  programu rehabilitacji, 

 

zgodnie z § 21 ust. 3  cytowanego  rozporządzenia stanowi podstawę do dokonania                   

przez powiat corocznej  oceny działalności warsztatu.  

 

  W dniu 26 lutego 2021 roku  jednostka prowadząca warsztat - Wielkopolskie                     

Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych  i Ich Rodzin „REHABILITACJA”   

im. K. Marcinkowskiego w Wągrowcu - złożyła  roczne sprawozdanie z działalności                 

Warsztatu  Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu za 2020 rok.  

Przedmiotowe  sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.    

Sprawozdanie zostało sporządzone na opracowanym przez PCPR formularzu  sprawozdaw-

czym  ( str. 1-8), do którego  załączono 9 załączników: 
- załącznik nr 1 – zawiera sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków przez warsztat terapii 

zajęciowej w Wągrowcu wraz z opisem tych wydatków w 2020 roku ; 

- załącznik nr 2 –  zawiera szczegółowe informacje o dochodach i wydatkach ze sprzedaży produktów     

  i usług w 2020 r.; 

- załącznik nr 3 -  zawiera dane osobowe uczestników warsztatu terapii zajęciowej,  informacje                      

  o stopniu niepełnosprawności, dacie przyjęcia do wtz, osobach  odpowiedzialnych  za realizację  

  indywidualnego programu rehabilitacji,  dane adresowe uczestnika ; 

- załącznik nr 4 –  zawiera informację  dotyczącą rotacji  uczestników wtz w latach 2019 - 2020     

- załącznik nr 5 – zawiera informację o  formach  i metodach  działalności rehabilitacyjnej  (społecznej         

  i zawodowej)  w warsztacie  w 2020 r .  



- załącznik nr 6 –  zawiera opisową ocenę efektów terapii, indywidualnych  postępów  w zakresie   

  zaradności, samodzielności życiowej i uzawodowienia uczestników warsztatu w 2020 r.    

 - załącznik nr 7 – zawiera informację dotyczącą kompleksowej oceny realizacji  indywidualnych  

  programów rehabilitacji  16  uczestników wtz w 2020 roku .  

- załącznik nr 8 –  zawiera informację o organizowanych dodatkowych formach zajęć dla uczestników    

  warsztatu w poszczególnych miesiącach 2020 roku;  

- załącznik nr  9- zawiera harmonogram dnia warsztatu terapii zajęciowej w Wągrowcu, obowiązujący      

  w 2020 roku. 

Upublicznieniu nie podlega  załącznik nr 3 ( podst. prawna ustawa o ochronie danych                   

osobowych). 

         

      Analiza sprawozdania z działalności i wykorzystania środków finansowych warsztatu                

w roku 2020 pozwalają stwierdzić, co następuje:  

 

-  w okresie sprawozdawczym wobec wszystkich  uczestników,  objętych tą podstawową 

formą  aktywności, wspomagającą  proces  rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzano  do rozwijania:  

umiejętności wykonywania czynności życia codziennego; zaradności osobistej, 

psychofizycznych sprawności podstawowych bądź specjalistycznych umiejętności 

zawodowych, umożliwiających   uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęciu pracy; 

 

- terapia zajęciowa prowadzona była w siedmiu przeciętnie pięcioosobowych grupach,                              

w pracowniach:  gospodarstwa domowego, plastycznej, ceramicznej, skórzanej, krawieckiej, 

dziewiarskiej, stolarskiej, przy zachowaniu wskaźnika dotyczącego ilości osób  bezpośrednio  

pracujących z uczestnikami  wtz,  określonego w § 13 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wtz; 

 

- w okresie sprawozdawczym warsztat finansowany był ze środków PFRON –717.360 zł 

(84,79%), środków własnych Powiatu –107.855,09 ( 12,85%) %, dotacji gminy  Wągrowiec – 

20.000 zł (2,36%)  %. Środki finansowe wydatkowane były zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zarząd Powiatu planem finansowym na 2020 r. Poniesione wydatki są zgodne                                          

z postanowieniami umowy oraz § 19 ust. 1 – 2 rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. ( Dz .U. Nr 63, poz. 587 z późn. zmian.).  

 

Ze względu na trwające  czasowe zawieszenie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej                            

w Wągrowcu, kontrola problemowa za rok  2019 została przeprowadzona  wraz z kontrolą                     

za rok 2020 w marcu b.r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

 

Reasumując: Warsztat  Terapii Zajęciowej w Wągrowcu w roku 2020, mimo dwóch  okresów 

zawieszenia działalności,  zrealizował zadania na rzecz uczestników,  zgodnie z założeniami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 573 ) oraz rozporządzeniem  Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004r ( Dz. U. Nr 63, poz. 587 z 

późn. zmian.), co stanowi podstawę  do dokonania pozytywnej oceny jego działalności w 

2020 roku. 

                                                           
Przewodnicząca 

                                                                       Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                                                      ____________________________ 

                                                                                                / Małgorzata Osuch/ 


