
 

 

UCHWAŁA NR X/158/2019 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 25 września 2019 r. 

w sprawie nadania statutu jednostce organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 

25 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej”, 

po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz 

z dnia 26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r., poz. 5641) 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut jednostce organizacyjnej pod nazwą „Warsztat Terapii Zajęciowej” w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leon Fiołka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 6582



Załącznik do uchwały Nr X/158/2019 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 25 września 2019 r. 

 

STATUT 

WARSZTATU  TERAPII  ZAJĘCIOWEJ 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Warsztat Terapii Zajęciowej zwany dalej w skrócie WTZ działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), 

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach. publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 z późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), 

4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.), 

5) 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), 

6) Statutu Miasta Racibórz uchwalonego Uchwałą Nr XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 

2014 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 7 marca 2019 r. poz. 1915), 

7) Postanowień niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Siedziba WTZ mieści się w Raciborzu, przy ul. Rzeźniczej 8. 

2. WTZ działa jako jednostka  Miasta Racibórz, nieposiadająca osobowości prawnej. 

3. Obszar działania WTZ obejmuje Powiat Raciborski. 

4. WTZ używa pieczątki podłużnej z nazwą jednostki w pełnym brzmieniu, adresem oraz numerem 

telefonu. 

Rozdział 2. 

Przedmiot i zakres działalności 

§ 3. 1.  WTZ jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką, stwarzającą osobom 

niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie 

pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. 

2. Zakres działalności realizowany jest przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej zmierzających do 

rozwijania: 

1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, 

2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, 

umożliwiających podjęcie pracy. 

Rozdział 3. 

Organizacja i zarządzanie 

§ 4. 1.  WTZ kieruje Kierownik. 

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Kierownika WTZ wykonuje Prezydent Miasta Racibórz. 

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 

Racibórz. 

4. WTZ działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą 

WTZ. 
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5. Pracowników WTZ zatrudnia i zwalnia Kierownik. 

6. Pracownicy WTZ muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, określone 

w odrębnych przepisach. 

Rozdział 4. 

Gospodarka finansowa 

§ 5. 1.  WTZ jest jednostką sektora finansów publicznych prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie 

z przepisami prawa dotyczącymi jednostek budżetowych oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi 

warsztatów terapii zajęciowej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej WTZ jest plan dochodów i wydatków. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 6. 1.  Statut WTZ nadaje Rada Miasta Racibórz. 

2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 
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