Uchwala Nr 45/2011
Zarzqdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 14 kwietnia 2011 roku

w sprawie przyj^cia oceny dzialalnosci
Warsztatu Terapii Zaj^ciowej w Sulejowie za 2010 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzq.dzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 1425, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz.1218,
z 2008 r.Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753, Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz § 21 ust. 3 rozporza^dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spolecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatow terapii zaj^ciowej
(Dz. U.Nr63,poz. 587)

Z;jrzi|d Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast$puje:

§ 1. Przyjmuje sie_ ocene_ dzialalnosci Warsztatu Terapii Zaje^ciowej w Sulejowie za
2010 rok stanowia^cq. zala^czmk nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 2. Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

POV,
mgr inz. Stanistavs Cubata

POWIATU PpTRK#P/5KIEGO

Jxr

mgr Qrz^gorz

A 9-

Zalqcznik nr 1
do Uchwaly Zarzijdu Powiatu
Piotrkowskiego Nr 45/2011
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
Dzialajac na podstawie § 21 ust. 3 rozporzajdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatow terapii zaj^ciowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 587) dokonano oceny dziahilnosci rehabilitacyjnej i rozliczenla srodkow finansowych
Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Sulejowie za 2010 rok.
Ocena sporzajizona zostala w oparciu o :
1.

Sprawozdanie Warsztatu Terapii Zajeciowej w Sulejowie za 2010 rok, ktore zawiera:
1) rozliczenie roczne oraz informacj? o \vykorzystaniu przez warsztat srodkow
finansowych Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych oraz
Powiatu Piotrkowskiego;
2) informacje. o:
a) Hczbie uczestnikow warsztatu oraz jaki by! stopnien i rodzaj ich niepemosprawnosci,
b) frekwencji uczestnikow w zaj^ciach warsztatu w poszczegolnych miesia^cach roku
sprawozdawcze go,
c) formach i metodach stosowanych w realizowanej przez warsztat dziatalnosci
rehabilitacyjnej,
d) liczbie uczestnikow, ktorzy opuscili warsztat w 2008 roku oraz przyczynach ich
odejscia,
f) liczbie uczestnikow, ktorzy poczynili post^py w zakresie:
- zaradnosci osobistej i samodzielnosci,
- rehabilitacji spolecznej,
- rehabilitacji zawodowej wraz z opisem tych poste.pow;
3) decyzjach rady programowej w stosunku do uczestnikow warsztatu, wobec ktorych
dokonano oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

2. Wyniki kontroli przeprowadzonej w okresie od 15 do 23 lutego 2011 roku
w zakresie sprawdzenia prawidlowosci prowadzenia dziatalnosci rehabilitacyjnej,
organizacji pracy i zajec, zatrudnienia kadry oraz wydatkowania srodkow PFRON
i dotacji przekazanej przez Powiat Piotrkowski w 2010 roku.

W trakcie kontroli stwierdzono nast^pujace nieprawidiowosci:
1. Brak ustalonego systemu dokumentowania sposobu i oceny efektow rehabilitacji
prowadzonej

w formic treningu ekonomicznego,

2. Stowarzyszenie nie wprowadzilo stosownych zmian w regulaminie organizacyjnym
w zakresie organizacji transportu uczestnikow zgodnie ze stanem faktycznym,
3. Stowarzyszenie nie okreslilo w regulaminie wyplat srodkow fmansowych uczestnikom
w ramach treningu ekonomicznego miejsca, czasu i cz^stotliwosci oraz innych warunkow
wyplaty ww. srodkow zgodnie z zapisami regulaminu organizacyjnego,
4. Nieprzestrzeganie zapisow regulaminu organizacyjnego i rozporzajdzenia w sprawie
warsztatow terapii zaj^ciowej w zakresie wysokosci wyplacanych srodkow fmansowych
w ramach treningu ekonomicznego,
5. Brak na liscie wyplat srodkow fmansowych w ramach treningu ekonomicznego daty z jakau
faktycznie dokonano wyplaty srodkow uczestnikowi,
6. Niewlasciwe przyporzgjdkowanie wydatku zwia^anego z wypJata^ srodkow fmansowych
w ramach treningu ekonomicznego do okresu sprawozdawczego,
7. Brak spojnosci w opisach tras dowozu uczestnikow w regulaminie organizacyjnym i na
dowodach ksi?gowych,
8. Niewlasciwe wykazywanie wydatkow w sprawozdaniach poprzez wskazywanie w danym
okresie rozliczeniowym wydatkow, ktore nie majq, pokrycia w dowodach ksi^gowych,
9. Braki zapisow ilosci paliwa i podpisow osob zliczaj^cych wykorzystanie paliwa w kartach
pracy pojazdu sluzbowego,
10. Sporadyczne bl?dy rachunkowe w opisywaniu dokumentow ksi^gowych pod wzgl^dem
zrodel finansowania

wydatkow

oraz

wykazywaniu ich w kartach kosztow

i sprawozdaniach.
Zobowia^ano Stowarzyszenie ,,Kolo Pomocy Dzieciom Niepemosprawnym" do wykonania
zalecen pokontrolnych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystajiienia pokontrolnego,
tj. do dnia 23 kwietnia 2011 roku.
Analiza przedstawionego sprawozdania oraz wyniki kontroli wskazuja^ ze Warsztat
Terapii Zaj^ciowej w Sulejowie realizuje swoje cele w zakresie aktywnego wspomagania
procesu rehabilitacji spolecznej osob niepelnosprawnych oraz stwarzania tym osobom
mozliwosci w zakresie pozyskania lub przywracania umiej^tnosci niezb^dnych do
usamodzielniania si?. W zakresie rehabilitacji zawodowej Warsztat

nie podejmuje

wystarczajacych dziaian w celu pozyskiwania lub przywracania umiejetnosci niezb^dnych do
2

podj^cia zatrudnienia. Jednakze wynika to z faktu, ze

uczestnikami Warsztatu s% osoby

w wi^kszosci uposledzone umyslowo i chore psychicznie, co powoduje koniecznosc
przedluzenia czasu poswiecanego na rehabilitacj? spotecznq..
W porownaniu do oceny dziaJalnosci Warsztatu w 2009 roku nastapila istotna poprawa
w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji i wyeliminowano wi^kszosc nieprawidlowosci,
ktore rzutowaty na prawidtowe zarzadzanie i finansowanie dzialalnosci Warsztatu.
Wobec powyzszego dzialalnosc Warsztatu Terapii Zaj^ciowej w Sulejowie w 2010
roku ocenia si? pozytywnie.
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