
 1 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ I WYKORZYSTANIA 

ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZA 2010 ROK 

W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAJENCE 

 

 

 

 

I. INROFMACJE O LICZBIE UCZESTNIKÓW, STOPNIU I RODZAJU 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w okresie od stycznia do grudnia 2010r. obejmował 

swoim działaniem osoby niepełnosprawne o znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności z Gminy i Miasta Krajenka, gminy Złotów, gminy Tarnówka. W 

każdym miesiącu liczba uczestników wynosiła 25 osób. 

 W miesiącu grudniu 2010 roku 13 uczestników posiadało orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, a 12 uczestników o umiarkowanym. 

 

Rodzaje niepełnosprawności: 

 05–R   2 osoby 

 P   3 osoby 

 02–P   3 osoby 

 01–U   7 osób 

 06–E/01-U  3 osoby 

 N   1 osoba 

 § 26 pkt. 1 lit. „d” 1 osoba 

 § 26 pkt. 1 lit. a/c 1 osoba 

 03-L   1 osoba 

 02-P/01-U  1 osoba 

 11-I/02-P  1 osoba 

 10-N   1 osoba 

 06-E/01-U  3 osoby 

 

 

 

 

II. OGÓLNA FREKWENCJA UCZESTNIKÓW W ZAJĘCIACH 

WARSZTATU W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU 

SPRAWOZDAWCZEGO 

 

Frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach 

przedstawia się następująco: 

 w miesiącu styczniu  71,6% 

 w miesiącu lutym  86,8% 

 w miesiącu marcu  77,4% 

 w miesiącu kwietniu  82,5% 

 w miesiącu maju  79,2% 

 w miesiącu czerwcu  82,4% 
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 w miesiącu lipcu odbyła się przerwa wakacyjna 

 w miesiącu sierpniu  74,5% 

 w miesiącu wrześniu  72,0% 

 w miesiącu październiku 84,4% 

 w miesiącu listopadzie 84,2% 

 w miesiącu grudniu  80,9% 

Roczna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu wyniosła 79,7%  80% 

 Niska frekwencja wynika między innymi z opóźnienia przekazania dotacji w miesiącu 

styczniu, głównie na zakup oleju napędowego do samochodu osobowego Renault Trafic, 

służącego do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w Krajence, częste 

choroby uczestników połączone z rekonwalescencją, pobytem w sanatorium oraz 

nieusprawiedliwiona nieobecność uczestników na zajęciach. 

 

 

 

III. FORMY I METODY REALIZOWANEJ PRZEZ WARSZTAT 

DZIAŁALNOŚCI REHABILITACYJNEJ 

 

Głównymi formami oddziaływań zmierzającymi do realizacji celów rehabilitacyjnych 

były: 

1. Terapia zajęciowa; 

2. Rehabilitacja ruchowa zapewniająca możliwość usprawniania ruchowego; 

3. Zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym; 

4. Zajęcia kulturalno – rekreacyjne; 

5. Współpraca z rodzicami w postaci indywidualnych konsultacji, zebrań, praca 

socjalna w stosunku do uczestników. 

 

Cele rehabilitacyjne osiągane były dzięki zastosowaniu następujących metod: 

 m. instruktażu słownego, 

 m. pokazu i naśladownictwa, 

 m. wielokrotnego powtarzania danej czynności, 

 m. kształcąca wyobraźnię, 

 m. prób i błędów, 

 m. ekspresyjna – wyrażania uczuć i emocji 

 m. współpracy w grupie, 

 m. systematyczności, 

 m. praktycznego działania, 

 m. stopniowania trudności, 

 

 

1. TERAPIA ZAJĘCIOWA 

 

W okresie I – XII 2010r. terapia zajęciowa prowadzona była w 5 pracowniach: 

1. plastyczno – rękodzielniczej, 

2. ogrodniczej, 

3. komputerowej i małej poligrafii, 

4. ceramicznej, 

5. stolarskiej. 
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W pracowni plastyczno – rękodzielniczej uczestnicy utrwalali poznane wcześniej 

techniki rękodzielnicze, ponadto duży nacisk nałożono na estetykę wykonywanych prac. 

Poprzez realizowane zadania uczestnicy w znaczny sposób rozwinęli swoją kreatywność, 

pobudzili wyobraźnię, a także rozwinęli sprawność manualną rąk. Uczestnicy pod kierunkiem 

terapeuty  przygotowali oprawę wizualną uroczystości lub spotkań warsztatowych przez co 

poprawiono ich zdolności dekoracyjne uwzględniając tematykę spotkania.  

 

W pracowni ogrodniczej uczestnicy utrwalali umiejętności związane ze specyfiką 

uprawy warzyw i roślin ozdobnych zwłaszcza cebulkowych i bulwiastych. Pogłębiali wiedzę 

dotyczącą dbania o teren zieleni (trawniki i żywopłot). Rozwijali umiejętności planowania, 

komunikowania się i dokonywania wyborów ustalając formę siania i sadzenia. Wdrażali do 

przestrzegania zasady bezpieczeństwa pracy w ogrodzie i na terenie Warsztatu Terapii 

Zajęciowej. Uczestnicy poznali nowe techniki zdobienia tj. decupage, rysowanie węglem, 

kredą i pastelami. 

 

W pracowni komputerowej i małej poligrafii uczestnicy utrwalali umiejętności 

związane z samodzielną obsługą posiadanego sprzętu, tworzeniem dokumentów tekstowych, 

obróbką zdjęć w odpowiednich programach komputerowych. Umiejętności te wykorzystane 

zostały podczas oprawy kroniki warsztatowej, wszystkich uroczystości organizowanych przez 

warsztat co pozwoliło na poszerzenie zakresu słownictwa oraz wzrostu poczucia własnej 

wartości. Dużo radości i nowego doświadczenia sprawiły uczestnikom wykonywane prace 

plastyczne, w których poprawili sprawności motoryki małej oraz estetyki wytworów. 

 

W pracowni ceramicznej prowadzone zajęcia głównie miały charakter pracy 

indywidualnej pod kierunkiem terapeuty. Pozwalały rozwijać sprawność manualną, uwierzyć 

w siebie, poczuć się wartościowym i potrzebnym oraz odkryć talenty i zdolności artystyczne.  

Glina jest naturalnym materiałem, który w przyjemny i niewymuszony sposób usprawnia 

a nawet rehabilituje dłonie, fantastycznie rozwija zdolności plastyczne, rozbudza wrażliwość 

artystyczną i zapał twórczy. Podczas pracy z glina uczestnicy ćwiczyli zdolność koncentracji 

na powierzonym zadaniu, koordynację wzrokowo – ruchową, sprawność manualną. 

Zajęcia w pracowni ceramicznej dawały możliwość realizacji własnych pomysłów i tworzenia 

oryginalnych prac w postaci drobnych elementów, płaskorzeźb, naczyń dekoracyjnych. 

Wykonane przez uczestników prace były suszone a później wypalane w specjalnym piecu. 

Pierwsze dekorowanie prac miało miejsce już na poziomie tworzenia wyrobu poprzez 

wykonywanie reliefu (wklęsłego lub wypukłego), zaznaczanie oryginalnej faktury, dolepianie 

kuleczek, dodatków typu liście, gałązki, kwiatki, wstęgi itd. Przedmioty wypalone autorzy 

samodzielnie ozdabiali wykorzystując farby plakatowe, akrylowe, witrażowe a także lakier 

bezbarwny. W pracy wykorzystane zostały proste narzędzia jak: nożyki, łyżki drewniane, 

wałki, patyczki, klepaczki, foremki, wyciskarki oraz różnego rodzaju i wielkości pędzle do 

malowania. 

 

W pracowni stolarskiej realizowano zadania polegające na obróbce drewna tj. cięcie 

drewna piłami ręcznymi i elektrycznymi, szlifowanie papierem ściernym ręcznie i za pomocą 

szlifierek elektrycznych. Wykonane prace bejcowano, malowano farbami akrylowymi 

i lakierowano. Uczestnicy tej pracowni zdobyli umiejętności obsługi elektronarzędzi (w miarę 

samodzielnych możliwości), a także techniki łączenia drewna za pomocą kleju, gwoździ, 

wkrętów. Podczas zajęć uczestnicy wykonali ozdobne drewniane pudełka, ramy do zdjęć 

i obrazów, ozdoby świąteczne. Uczestnicy uczą się także współpracy z innymi pracowniami 

podczas wykonywania półproduktów gotowych do ozdoby, a także wykonania elementów 

dekoracyjnych do różnych przedstawień. 
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2. REHABILITACJA RUCHOWA ZAPEWNIAJĄCA MOŻLIWOŚĆ 

USPRAWNIANIA RUCHOWEGO 

 

W miesiącach I – IV 2010r. programem rehabilitacji ruchowej objętych było 19 osób, 

w miesiącach IV – IX 20 osób, w miesiącach X – XI 19 osób, w miesiącu XII 18 osób. Celem 

zajęć rehabilitacyjnych było przywrócenie uczestnikom jak największej sprawności fizycznej 

a tym samym zdolności do pracy oraz czynnego udziału w życiu społecznym, utrzymanie, 

odbudowa i rozwój ogólnej sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności 

podporządkowania się zaleceniom i przepisom zarówno w działaniu zespołowym jak 

i indywidualnym, hartowanie organizmu i utrwalenie podstawowych nawyków higienicznych. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności (schorzenia) zostały dobrane programy 

rehabilitacji ruchowej indywidualnie dla każdego uczestnika. Rehabilitacja ruchowa 

obejmowała zajęcia z kinezyterapii i masaż leczniczy. Prowadzone były również zajęcia 

sportowe, na których uczestnicy ćwiczyli swoje umiejętności pod kątem konkurencji 

lekkoatletycznych oraz rekreacyjnych, przygotowujące uczestników do startu w imprezach 

sportowych. 

 

 

3. ZAJĘCIA O CHARAKTERZE KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYM 

 

W okresie I – XII 2009r. cele rehabilitacyjne realizowane były również poprzez 

zajęcia o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym. Były to zajęcia rewalidacyjne 

i indywidualne spotkania z psychologiem. 

Programem zajęć rewalidacyjnych  w miesiącach I – VIII objętych było 5 osób, 

w miesiącach IX – XI objętych było 5 osób, w miesiącu XII objętych było 4 osoby. Zajęcia 

rewalidacyjne miały przede wszystkim na celu, podtrzymanie u uczestników nabytych 

wcześniej umiejętności oraz rozwijanie nowych, które pozwolą na usamodzielnianie na miarę 

indywidualnych możliwości każdego z uczestników, usprawnianie i korektura funkcji 

zaburzonych oraz kompensacja zaburzonych funkcji sprawnymi. 

Oddziaływanie rewalidacyjne miało charakter mocno zindywidualizowany i obejmowało 

działania z następujących obszarów: 

 rozwój poziomu poznawczego – ćwiczone obszary: wzrok, słuch, węch, 

ćwiczenia przygotowujące do nauki mowy; 

 rozwój poziomu poznawczego – ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć 

wzrokową, ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacjo słuchowo 

– ruchowej, ćwiczenia z zakresu rozwoju mowy i myślenia, ćwiczenia orientacji 

przestrzennej; 

 rozwój poziomu odkrywczo – badawczego – ćwiczenia percepcji i pamięci 

słuchowej (w tym ćwiczenia wrażliwości słuchowej, różnicowanie dźwięków nie 

wchodzących w skład mowy ludzkiej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia 

rozwijające mowę, myślenie i wzbogacające słownik), ćwiczenia doskonalące 

orientację przestrzenna i kierunkową; 

 rozwój poziomu abstrakcyjno – symbolicznego – ćwiczenia z zakresu percepcji 

wzrokowej (spostrzeganie, pamięć, koordynacja wielozmysłowa), ćwiczenia 

z zakresu percepcji słuchowej (ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny, 

ćwiczenia słuchu fonetycznego, ćwiczenia pamięci słuchowej i słownej), 

ćwiczenia doskonalące wypowiedzi: mowę i myślenie, ćwiczenia orientacji 
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przestrzennej i kierunkowej w zakresie mikroprzestrzeni, ćwiczenia rozwijające 

sprawność ruchową i grafomotoryczną. 

 

W okresie IV – VI, IX - XII 2010r. uczestnicy mieli możliwość korzystania 

z indywidualnych spotkań z psychologiem, które głównie miały na celu: 

 poznanie uczestników, 

 pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, 

 psychoedukacja, 

 poprawa funkcjonowania uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz życiu 

prywatnym, 

 udzielenie wsparcia i pomocy psychologicznej, 

 wzmocnienie uczestników, poprawa własnej wartości, 

 nauka skutecznej komunikacji. 

 

 

4. ZAJĘCIA KULTURALNO – REKREACYJNE 

 

W okresie I – XII 2010r. uczestnicy mieli możliwość korzystania z szerokiego 

wachlarza zajęć rozwijających indywidualne predyspozycje, zdolności i zainteresowania 

uczestników. Były to: 

 zajęcia sportowe, 

 zajęcia muzyczno – teatralne. 

W wyżej wymienionym okresie uczestnicy brali również udział w różnorodnych 

imprezach sportowych i kulturalnych. Byli uczestnikami lokalnych imprez kulturalno – 

integracyjnych, wielu konkursów, zawodów sportowych zdobywając liczne nagrody 

i wyróżnienia. Do najważniejszych sukcesów na tej płaszczyźnie należy:  

 podczas Przeglądu Chórów i Pastorałek w Krajence wystawienie 

przedstawienia pt.: Samotni” przez grupę muzyczno – teatralną; 

 podczas obchodów  Dnia Kobiet w Ujściu wystawiono przedstawienie pt.: 

„Stworzenie Kobiety” przez grupę muzyczno – teatralną; 

 udział w I Przeglądzie Twórczości Warsztatowej w Złotowie, zorganizowanym 

przez Uniwersytet Ludowy w Radawnicy; 

 wzięcie udziału w Złotowskim Biegu Zawilca, zdobycie na 407 osób biorących 

udział w biegu następujących miejsc: 

76 miejsce – Waldemar Sikora 

258 miejsce – Stolarczyk Henryk, 

272 miejsce – Sypniewska Agnieszka, 

381 miejsce – Brzeziński Jacek, 

393 miejsce – Bąkowski Tomasz, 

396 miejsce – Szulowska Sylwia. 

 wzięcie udziału w III Wałeckich Spotkaniach Artystycznych CON ANIMA 

i zdobycie: 

I miejsca za przedstawianie pt.: „Bajka o uczuciach”, 

Nagrody Specjalnej MASKI CON ANIMA przyznanej przez 

uczestników WTZ w Wałczu; 

 zorganizowanie i udział w I Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w Krajence zdobycie: 

IV miejsce w klasyfikacji generalnej, 
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 zdobycie przez warsztat wyróżnienia podczas VI Przeglądu Twórczości 

Integracyjnej w Czarnem 

 Udział w IV Mistrzostwach Wielkopolski w Kolarstwie Górskim Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie Poznań – Cytadela, zdobycie: 

 w wynikach indywidualnych:  

o I miejsce w torze przeszkód kobiet, 

o II miejsca w torze przeszkód kobiet, 

o III miejsce w torze przeszkód kobiet 

 w wynikach zespołowych II miejsce w starcie drużynowym na 1km. 

Ponadto uczestnicy brali udział w wielu wycieczkach między innymi do Gębic, Złotowa, Piły, 

Jastrowia. Warsztat Terapii Zajęciowej zorganizował imprezę integracyjną Bal Karnawałowy 

dla zaprzyjaźnionych warsztatów oraz Wernisaż swoich prac i drzwi otwarte. Celem 

wszystkich wydarzeń było zwiększenie umiejętności funkcjonowania społecznego 

uczestników, poszerzenie ich wiedzy ogólnej a także większa integracja. 

 

 

5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W POSTACI INDYWIDUALNYCH 

KONSULTACJI, ZEBRAŃ, PRACA SOCJALNA W STOSUNKU DO 

UCZESTNIKÓW 

 

W okresie I – XII 2010r. prowadzona była szeroko rozumiana współpraca z rodzicami 

i opiekunami uczestników warsztatu poprzez: 

 indywidualne spotkania z opiekunami uczestników w warsztacie (prowadzone 

są karty współpracy z rodzicami i opiekunami), 

 wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania przeprowadzone przez 

terapeutę/instruktora bezpośrednio pracującego z uczestnikiem, 

 zebrania dla rodziców prowadzone przez kierownika warsztatu (odbyło się 9). 

Podjęte działania pozwoliły na kompleksową diagnozę w zakresie potrzeb socjalnych, 

zdrowotnych, rehabilitacyjnych uczestników oraz poznania ich sytuacji rodzinnej. 

 

 Praca socjalna w stosunku do uczestników odbywała się również poprzez: 

 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

 pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń socjalnych, 

 pomoc w organizowaniu wizyt u lekarzy specjalistów (stomatolog, psychiatra, 

neurolog jak również lekarza rodzinnego). Dla każdego uczestnika prowadzona jest 

karta współpracy z instytucjami, 

 kontakt z pracownikami socjalnymi MGOPS w Krajence. 

 

 

 

 

IV. INFORMACJA O LICZBIE UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OPUŚCILI 

WARSZTAT, WRAZ Z PODANIEM PRZYCZYN ICH ODEJŚCIA 

 

W okresie I – XII 2010r. Warsztat Terapii Zajęciowej opuściło 5 uczestników 

z powodu: 

 1 osoba – nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach dłuższej niż jeden 

miesiąc, 

 2 osoby – wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – 

niedostarczenie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
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 1 osoba – rezygnacja z powodu zwiększenia obowiązków domowych, 

 1 osoba – rezygnacja z powodu pogorszenia się stanu zdrowia.  

 

 

 

 

V. INFORMACJA O LICZBIE UCZESTNIKÓW, KTÓRZY POCZYNILI 

POSTĘPY W ZAKRESIE ZARADNOŚCI OSOBISTEJ, REHABILITACJI 

SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ 

 

W okresie I – XII 2010r. postępy w zakresie: 

 

1. zaradności osobistej, samodzielności, dot. takich umiejętności jak: higiena osobista, 

samoobsługa w ubieraniu się, przygotowywanie prostych posiłków, dokonywanie 

prostych zakupów, utrzymywanie porządku w swoim najbliższym otoczeniu, 

samodzielne poruszanie się w najbliższej okolicy, korzystanie ze środków 

komunikacji miejskiej, orientacja w elementarnych zasadach życia codziennego 

poczyniło: 5 uczestników 

 

2. rehabilitacji społecznej, czyli: 

umiejętność komunikowania się, dzielenia się i niesienia pomocy, tworzenie więzi 

i przyjaźni, harmonijne współżycie w grupie, umiejętność ponoszenia 

odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętność odpowiedniego zachowania 

w miejscach publicznych, umiejętność dysponowania pieniędzmi i planowania 

wydatków 

poczyniło: 4 uczestników 

 

3. rehabilitacji zawodowej dot. takich umiejętności jak: 

pracowitość, samodzielność, systematyczność, wytrwałość, dokładność, 

obowiązkowość, dbałość o własne bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów BHP 

poczyniło: 3 uczestników 

 

 

 

 

VI. INFORMACJE O DECYZJACH PODJĘTYCH PRZEZ RADĘ 

PROGRAMOWĄ W STOSUNKU DO UCZESTNIKÓW WARSZTATU, 

WOBEC KTÓRYCH RADA PROGRAMOWA DOKONAŁA OCENY 

REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU REHABILITACJI 

 

W okresie I – XII 2010r. odbyło się 27 spotkań Rady Programowej warsztatu. 

Członkowie Rady Programowej między innymi dokonali: 

 opracowania indywidualnych programów rehabilitacji i terapii dla każdego 

z uczestników, 

 opracowania kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji 

i terapii dla uczestników za lata 2008 – 2010, 

 opracowania ocen indywidualnych efektów rehabilitacji uczestników, 

 kwalifikacji osób do udziału w treningu ekonomicznym oraz ustaleń o wysokości 

środków otrzymywanych w jego ramach, 

 oceny realizacji indywidualnych programów rehabilitacji i terapii uczestników, 



 8 

 oceny postępów uczestników w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, 

rehabilitacji społecznej i zawodowej, 

 podjęcie decyzji o udzieleniu pisemnej nagany dla uczestnika warsztatu, który rażąco 

nie przestrzegał zasad zawartych w regulaminie organizacyjnym warsztatu, 

 podjęcie decyzji o udzieleniu nagany ustnej dla uczestnika warsztatu, który próbował 

wyłudzić pieniądze od uczestniczki warsztatu. 

 Opracowania wniosku do Kierownika MGOPS w Krajence w sprawie skreślenia 

z listy uczestników uczestniczki z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach w warsztacie przez okres dłuższy niż jeden miesiąc. 

 Podjęcia decyzji o wzięciu udziału w przeglądach, zawodach sportowych, spotkaniach 

integracyjnych, 

 Opracowań trasy dowozu uczestników do warsztatu samochodem osobowym Renault 

Trafic służącym do przewozu osób niepełnosprawnych – uczestników Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Krajence. 

 

 

 

 

VII. ROZLICZENIE ROCZNE ORAZ INFORMACJA O WYKORZYSTANIU 

PRZEZ WARSZTAT ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

 

 
Lp. 

 

§ 

 

Treść 

Plan wydatków Wykonanie 

Środki 

PFRON /zł 

Środki 

Powiatu / 

Gminy /zł 

środki 

PFRON /zł 

Środki 

Powiatu / 

Gminy /zł 

1 3020 

Wydatki osobowe nie 

zaliczane do 

wynagrodzenia 16.355,00 X 16.355,00 X 

2 4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 233.753,00 X 233.309,37 X 

3 4040 
Dodatkowe 

wynagrodzenie roczne 11.702,00 X 11.701,04 X 

4 4110 
Składki na ubezpieczenie 

społeczne 37.893,00 X 37.651,80 X 

5 4120 Składki na Fundusz Pracy 5.902,00 X 5.864,40 X 

6 4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 6.777,00 31.400,00 6.776,35 30.399,00 

7 4230 
Zakup leków i materiałów 

medycznych 100,00 X 100,00 X 

8 4240 

Zakup pomocy 

naukowych, 

dydaktycznych i książek 

 

550,00 X 

 

546,34, 

X 

 

9 4260 Zakup energii 24. 000,00 X 23.041,78 X 

10 4270 Zakup usług remontowych X 9.000,00 X 8.999,27 

11 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 X 120,00 X 

12 4300 Zakup usług pozostałych 12.758,00 700,00 12.724,69 663,27 

13 4350 
Zakup usług do sieci 

internetowej 768,00 X 718,12 X 
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14 4360 

Zakup usług 

telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 

 

1.282,00 X 1.281,61 

 

X 

15 4370 

Opłaty z tyt. zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 

 

1.020,00 X 

 

1.003,62 X 

16 4410 Podróże służbowe krajowe 630,00 X 604,85 X 

17 4430 Różne opłaty i składki 4 .000,00 X 4. 000,00 X 

18 

 

4440 

 

Odpis na Zakładowy 

Fundusz świadczeń 

Socjalnych 

 

9.213,00 X 

 

9.212,26 

 

X 

19 4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

 

685,00 X 

 

685,00 

 

X 

20 4740 

Zakup materiałów 

papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń 

kserograficznych 

 

300,00 X 

 

300,00 

 

X 

21 4750 

Zakup akcesoriów 

komputerowych, w tym 

programów i licencji 

 

2.092,00 X 

 

2.092,00 

 

X 

 
 

Ogółem: 369 900,00 41 100,00 368.088,23 40.061,54 

 

  Plan wydatków PFRON       369 900,00zł 

  Plan wydatków Środków Powiatu/Gminy          41 100,00zł 

  Wykonanie PFRON                       99,51% 

  Wykonanie  Środków Powiatu/Gminy                     97,47% 

 

 

 

 

VIII. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH 

W OKRESIE OD I-XII 2010R. W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

W KRAJENCE (Środki PFRON) 

 

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 

 

Rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 

 

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia    16.355,00 zł 

( trening ekonomiczny dla uczestników warsztatu) 

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników               233.309,37 zł 

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                  11.701,04 zł 

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  37.651,80 zł 

§ 4120 składki na Fundusz Pracy                     5.864,40 zł 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia                    6.776,35 zł 

 

 Zakup materiałów do terapii      976,19 zł 

 zakup pilarki tarczowej – Kapówka     900,00 zł 
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  zakup aparatu cyfrowego z wyposażeniem    996,00 zł 

 zakup kolumny wraz z mikrofonami  1.256,60 zł 

 zakup krzeseł do biura kierownika     475,00 zł 

 zakup 2 stolików oraz 17 krzeseł  2.172,56 zł 

 

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych         100,00 zł 

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek       546,34 zł 

§ 4260 zakup energii                   23.041,78 zł 

§ 4280 zakup usług zdrowotnych                      120,00 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych                 12.724,69 zł 

 

 usługi bankowe                391,32 zł 

 opłaty RTV      763,76 zł 

 monitorowanie systemu alarmowego                     1.171,20 zł 

 odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości      4.948,37 zł 

 usługa gastronomiczna dla uczestników WTZ       1.319,49 zł 

 oplata za dostawę magazynu integracja    80,00 zł 

 usługi pocztowe     411,70 zł 

 przegląd i naprawa samochodu           3.336,85 zł 

 naprawa podgrzewacza do wody     38,00 zł 

 zakup biletów do kina    264,00 zł 

  

 

 

§ 4350 zakup usł. dostępu do sieci internetowej          718,12 zł 

§ 4360 zakup usł. telek. telefonii komórkowej                  1.281,61 zł 

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunik. stacjon.                 1.003,62 zł 

§ 4410 podróże służbowe krajowe                       604,85 zł 

§ 4430 różne opłaty i składki                           4.000,00 zł 

§ 4440 odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                     9.212,26 zł 

§ 4700 szkolenia pracowników                                                                                     685,00 zł 

§ 4740 zakup mat. papiern. do sprzętu drukar. i kserograf.                                          300,00 zł 

§ 4750 zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji                           2.092,00 zł 

                                                                                                                                                                                       

       Faktyczne wydatki:            368.088,23 zł 

 

Dotacja ogółem:                   369 900,00zł 

Zwrot do PFRON:                  1.811,77 zł 

 

 

 

 

 

IX. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW PONIESIONYCH  

W OKRESIE OD I-XII 2010R. W WARSZTACIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ 

W KRAJENCE (Środki Powiatu/Gminy) 

 

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia         30.399,00 zł 

 paliwo         10.882,91 zł 

 środki  czystości          2.331,50zł 



 11 

 środków czystości i akcesoria samochodowe       682,85 zł  

 materiały do terapii     11.928,08 zł 

 zakup umywalki z wyposażeniem        347,61 zł 

 zakup paliwa do kosiarki         180,78 zł 

 zakup opon do samochodu (zimowe i letnie)   3.760,04 zł 

 druki i materiały biurowe         285,23 zł 

§ 4270 zakup usług remontowych            8.999,27 zł 

§ 4300 zakup usług pozostałych                                               663,27 zł 

 prowizja bankowa          227,27 zł  

 opłaty pocztowe          436,00 zł 

  

Faktyczne wydatki:    40.061,54 zł 

 

Dotacja ogółem:   41 100,00zł 

Zwrot do GMINY:                1.038,46 zł 

 

 

 

 

 

X. SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW 

PONIESIONYCH W OKRESIE OD I-XII 2010R. W WARSZTACIE 

TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KRAJENCE /Środki ze sprzedaży produktów 

i usług wykonanych przez uczestników warsztatu/ 

 

      

Środki uzyskane ze sprzedaży produktów i usług są gromadzone na wyodrębnionym 

rachunku bankowym. 

Dochody ze sprzedaży produktów i usług osiągnięte w poszczególnych miesiącach: 

Luty          581,00 zł, 

Marzec         351,00 zł 

Kwiecień                    364,50 zł 

Maj                  1.212,00 zł 

Czerwiec                 1.536,90 zł 

Sierpień         348,00 zł 

Wrzesień                 1.098,50 zł 

Październik                 2.873,00 zł 

Listopad                 1.075,00 zł 

Grudzień                 2.102,90 zł 

          

       Ogółem:        11.542,80 zł 

 

Dochody ze sprzedaży produktów i usług zostały przeznaczone na imprezy 

integracyjne tj. Bal karnawałowy, Wielkanoc, Wigilia Bożego Narodzenia, spotkanie 

integracyjne z okazji IV rocznicy istnienia warsztatu, Wernisaż, wyjazd do Restauracji 

„Pasibrzuch”            2.473,13 zł 

Obsługę konta bankowego              157,34 zł 

         

      Ogółem:   2.630,47 zł 
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Stan środków na dzień 01.01.2010r.       17.661,43 zł 

Dochody ze sprzedaży za 2010r.                  11.542,80 zł 

Wydatki na spotkania integracyjne w 2010r.       2.473,13 zł 

Opłaty bankowe                                                                                                 157,34 zł 

Kapitalizacja odsetek                  101,10 zł 

        

Stan środków na dzień 31.12.2010r.:  26.674,86 zł 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: B.L. 

 

 

 

Halina Gierlach            Bernadeta Lis                  Bożena Tesmer             Barbara Piechowska                                        

sam. ref.ds.              kierownik WTZ               Główny Księgowy                 Kierownik 

admin. – księg.                    MGOPS           MGOPS 

 

 

Krajenka, 31 styczeń 2011r. 

 


