
                                                                                      Załącznik 
                                                                                                      do uchwały nr XVII/63/15 

Rady miasta Rejowiec Fabryczny  
z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 
 

 

Statut  

Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Rejowcu Fabrycznym 

 

§ 1 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Rejowcu Fabrycznym, zwany w dalszej części 

„Warsztatem" jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rejowiec Fabryczny. 

§ 2 

Warsztat działa w oparciu o: 

1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz.1515). 

2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 885 z późn. zm.). 

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721). 

4) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.  

w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. nr 63, poz. 587 

z późn. zm.) 

§ 3 

Siedzibą Warsztatu Terapii Zajęciowej jest adres: 22-170 Rejowiec Fabryczny  

ul. Mickiewicza 3. 

§ 4 

Uczestnikami warsztatu są osoby niepełnosprawne, w stosunku do których 

orzeczono niezdolność do pracy a zakwalifikowane zostały do rehabilitacji w formie 

terapii zajęciowej w Warsztacie. 

§ 5 

Przedmiotem działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej jest realizacja celu 

określonego w art. 10a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej. 

 

 



§ 6 

1. Warsztatem zarządza kierownik, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go 

na zewnątrz. 

2. Kierownika Warsztatu zatrudnia Burmistrz Miasta, który jest jednocześnie jego 

zwierzchnikiem służbowym. 

3. Kierownik Warsztatu jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do wszystkich 

pracowników warsztatu. 

4. Kierownik Warsztatu ponosi odpowiedzialność za powierzone mienie i całokształt 

działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

1. Organizację wewnętrzną Warsztatu określa Regulamin Organizacyjny Warsztatu 

sporządzony przez kierownika Warsztatu i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta 

Rejowiec Fabryczny. 

 

2. W Warsztacie działa Rada Programowa, której skład i zakres działania określają 

przepisy art. 10a ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 

§ 8 

1. Warsztat prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach 

publicznych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Warsztatu jest roczny plan finansowy. 

§ 9 

Koszty działalności Warsztatu finansowane są ze środków Państwowego Funduszu 

Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego. 

§ 10 

Zmiany Statutu wymagają formy przewidzianej do jego uchwalenia. 


