UCHWAŁA Nr XVII/32/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) oraz § 21 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez jednostkę prowadzącą Warsztat sprawozdaniem
z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych, działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Grucie w 2019 r. ocenia się pozytywnie.
§ 2. Uzasadnienie oceny, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie
Do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
oraz wspieranie osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587) jednostka
organizacyjna prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu. Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonania przez powiat
corocznej oceny działalności warsztatu.
Sprawozdanie zawiera rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków
finansowych z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, informację o liczbie
uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności, ogólnej frekwencji uczestników
w zajęciach warsztatu, formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej, liczbie
uczestników, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyny ich odejścia, liczbie uczestników, którzy
poczynili postępy, decyzjach podjętych przez radę programową.
Z analizy efektów realizacji indywidualnych programów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Grucie wynika, że jednostka w 2019 roku realizowała zadania określone w art. 10a ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 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 osobistej, psychofizycznych sprawności
oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu
zawodowym albo podjęcie pracy.
Na podstawie informacji zawartych w przedstawionym sprawozdaniu zasadne jest wydanie oceny
pozytywnej działalności WTZ w Grucie w 2019 r.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/32/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 roku.
Na podstawie rocznego sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków
finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie złożonego przez jednostkę prowadzącą – Stowarzyszenie
„Uśmiech” z siedzibą w Grucie (data wpływu: 18.02.2020 r.), ustalono, co następuje:
1)

WTZ w Grucie liczy zgodnie z postanowieniami umowy nr 2/2008/WTZ o warunkach działania

i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie z dnia 14 lutego 2008 r. 20 uczestników;
2)

w 2019 r. Warsztat finansowany był ze środków PFRON w 90% (plan: 361 920,00 zł; wykonanie:

361 920,00 zł) oraz w 10% ze środków własnych Powiatu (plan: 40 213,20 zł; wykonanie: 40 213,20 zł);
3)

w 2019 r. Warsztat uzyskał dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników

w ramach realizowanego programu terapii w wysokości 12 823,84 zł, z czego 14 024,84 zł przeznaczono
na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników (w tym częściowo środki finansowe
z 2018 r.) ;
4)

na dzień 31.12.2019 r. 9 uczestników legitymowało się orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności oraz 11 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
8 uczestników posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane z powodu upośledzenia
umysłowego; 5 – z powodu choroby psychicznej; 1 – z powodu upośledzenia umysłowego i choroby
neurologicznej; 1 – z powodu upośledzenia umysłowego i innych schorzeń; 1 – z powodu epilepsji;
1 – z powodu choroby psychicznej i choroby neurologicznej; 1 – z powodu choroby narządu wzroku;
1 – z powodu choroby psychicznej i upośledzenia umysłowego; 1 – z powodu choroby psychicznej
i laryngologicznej;
5)

w 2019 r. 2 uczestników opuściło Warsztat z następujących powodów: 1 uczestnik ze względu na wiek

przeszedł do Środowiskowego Domu Samopomocy, 1 uczestnik zmarł;
6)

terapia zajęciowa prowadzona była w następujących pracowniach:

a)

ogrodniczo – gospodarczej,

b)

plastycznej,

c)

gospodarstwa domowego,

d)

rękodzieła artystycznego;

7)

terapia zajęciowa była uzupełniana innymi formami terapii m. in. psychoterapią, muzykoterapią,

choreoterapią, zajęciami sportowymi, w tym nordic walking;
8)

sprawozdanie określa liczbę uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej

i samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz opis tych postępów;

9)

Rada Programowa WTZ w Grucie w 2019 r. dokonała kompleksowej oceny realizacji indywidualnego

programu rehabilitacji uczestników warsztatu i zajęła stanowisko polegające na:
a)

przedłużeniu uczestnictwa w terapii ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów

w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowania rehabilitacji zawodowej w warunkach
pracy chronionej lub na rynku pracy – w stosunku do 10 uczestników,
b)

przedłużenia uczestnictwa w terapii ze względu na okresowy brak możliwości zatrudnienia –

w stosunku do 12 uczestników.
Oceniając działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 r. uwzględniono również wyniki
kontroli przeprowadzonej w WTZ w Grucie przez upoważnionych pracowników Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w dniu 10.06.2019 r. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie
realizacji zadań oraz wykorzystania środków finansowych przez WTZ.
Reasumując, Warsztat Terapii Zajęciowej w Grucie w 2019 roku zrealizował zadania na rzecz
uczestników zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 63 poz. 587)
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, jak również z zapisami umowy nr 2/2008/WTZ o warunkach
działania i finansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie, zawartej w dniu 14 lutego 2008 r. pomiędzy
Powiatem Grudziądzkim a Stowarzyszeniem „Uśmiech” z siedzibą w Grucie.
Powyższe stanowi podstawę do dokonania pozytywnej oceny działalności WTZ w Grucie w 2019 r.
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