UCHWAŁA NR VII/24/2015
RADY GMINY LEGNICKIE POLE
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod nazwą
„Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu.
Na
podstawie
art. 18 ust. 2 pkt
9 lit.
„h”
ustawy
z dnia
8 marca
1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
885 z późn. zm.), art. 10a i 10b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.
721 z późn. zm.) w sprawie utworzenia warsztatów terapii zajęciowej uchwala się, co następuje:
§ 1.
Tworzy się „Warsztaty Terapii Zajęciowej” dla osób niepełnosprawnych z siedzibą w Legnickim Polu,
ul. Św. Jadwigi 2A, jako jednostkę organizacyjną Gminy Legnickie Pole.
§ 2.
„Warsztaty Terapii Zajęciowej”, zwane w dalszej części uchwały Warsztatami funkcjonują w formie
jednostki budżetowej.
§ 3.
„Warsztatom Terapii Zajęciowej” nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Legnickie Pole
Władysław Kostuń
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/24/2015
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 marca 2015 r.
STATUT
„Warsztatów Terapii Zajęciowej” w Legnickim Polu
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych zwane dalej „Warsztatami” (skrót WTZ)
działają na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.);
4) rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63, poz. 587);
5) niniejszej uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Legnickie Pole pod
nazwą „Warsztaty Terapii Zajęciowej” i nadania im statutu.
§ 2.
1. Warsztaty są jednostką organizacyjną Gminy Legnickie Pole.
2. Siedziba Warsztatów znajduje się w Legnickim Polu ul. Św. Jadwigi 2A.
3. Warsztaty przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Legnickie Pole, które
posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii
zajęciowej, wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Rozdział 2.
Cel i przedmiot działania
§ 3.
1. Celem Warsztatów jest stworzenie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy,
możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej lub na
przystosowanym stanowisku pracy.
2. Cele te Warsztaty osiągają przez zastosowanie technik terapii zajęciowej, realizowanej na
podstawie Indywidualnego Programu Rehabilitacji, w którym określa się:
1) formy rehabilitacji;
2) zakres rehabilitacji;
3) formy współpracy z rodziną i opiekunami;
4) planowane efekty rehabilitacji.
3. Rehabilitację prowadzi się w pracowniach: ogrodniczo – botanicznej, gospodarstwa
domowego, plastyczno - rękodzielniczej, informatyczno – technicznej i sali rehabilitacyjnej oraz
poprzez wsparcie psychologiczne. W Warsztatach mogą być prowadzone również inne formy zajęć
dydaktycznych, tworzone stosownie do potrzeb uczestników i realizowane na terenie placówki lub
poza nią.
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4. Warsztaty ściśle współpracują z rodzicami i opiekunami uczestników Warsztatów.
5. Warsztaty są placówką pobytu dziennego, w dniach od poniedziałku do piątku, 7 godzin
dziennie.
6. Zajęcia odbywają się w grupach terapeutycznych.
Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Warsztatów
§ 4.
1. Warsztatami kieruje Kierownik, który działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Wójta Gminy.
2. Kierownika Warsztatów zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Pracowników Warsztatów zatrudnia Kierownik.
4. Organizację wewnętrzną jednostki, szczegółowy zakres zadań komórek i indywidualnych
stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika i zatwierdzony
przez Wójta Gminy.
§ 5.
1. W Warsztatach działa Rada Programowa, w której skład wchodzą:
1) Kierownik Warsztatów;
2) Instruktorzy Terapii Zajęciowej;
3) Psycholog;
4) Rehabilitant.
2. Imienny skład Rady Programowej ustala Kierownik Warsztatów.
Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 6.
1. Działalność finansowa Warsztatów oparta jest głównie o:
1) środki pochodzące z dotacji celowej PFRON, przekazywanej do Gminy za pośrednictwem
Starostwa Powiatowego w Legnicy, ze środków powiatu legnickiego oraz środków własnych
Gminy Legnickie Pole.
2) środki uzyskane ze sprzedaży produktów wykonanych w WTZ, które podlegają rozliczeniu
z budżetem Gminy i są przeznaczone na zwiększenie planu wydatków Warsztatów.
§ 7.
1. Warsztaty prowadzą gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących jednostki budżetowe.
2. Podstawą gospodarki finansowej Warsztatów, jest roczny plan finansowy opracowany przez
Kierownika
Warsztatów.
3. Kierownik jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej WTZ, w tym za wykonywanie
określonych ustawą o finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie ustalonym do jego uchwalenia.
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