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UCHWAŁA NR 737/XLIX/2014
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Rybniku
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami),
- § 59 Statutu Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 834/XLIII/2002 Rady Miasta Rybnika
z dnia 4 października 2002 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta Rybnika (tekst jednolity Dz. U. Woj. Śl.
z 2013 r. poz. 4699) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy
Społecznej
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. Nadać statut Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Rybnika i Przewodniczącemu Zespołu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 268/XXI/2007 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie
nadania statutu Powiatowemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku (Dz. U. Woj.
Śl. z 2008 r. Nr 13, poz. 364).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Andrzej Wojaczek
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Załącznik do Uchwały Nr 737/XLIX/2014
Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 września 2014 r.

Statut
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, zwany dalej „Zespołem”,
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze
zmianami),
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595
ze zmianami),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych,
4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.
poz. 267 ze zmianami),
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885
ze zmianami),
6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami)
oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907
ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
8) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr
223, poz. 1458 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
9) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze
zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
10) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej działającą
w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Rybnik.
3. Terenem działania Zespołu jest Miasto Rybnik oraz powiaty, które zostały objęte zasięgiem jego
działania przez Wojewodę Śląskiego po zasięgnięciu opinii właściwych starostów.
§ 3. Przedmiotem działalności Zespołu jest:
1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących orzekania o niepełnosprawności oraz
orzekania o stopniu niepełnosprawności w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej
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i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także aktach wykonawczych, wydanych na jej
podstawie,
2) realizacja zadań związanych z wydawaniem kart parkingowych, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu
drogowym, i właściwych w tym zakresie aktach wykonawczych.
Rozdział 2.
Zadania Zespołu
§ 4. 1. Do zadań Zespołu należy:
1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia, oraz orzekanie
o niepełnosprawności osób do 16 roku życia,
2) wydawanie osobom niepełnosprawnym na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń legitymacji osoby
niepełnosprawnej,
3) wydawanie kart parkingowych,
4) udzielanie informacji i poradnictwa dotyczących uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym,
5) przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji wyżej wymienionych zadań.
2. W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej i organami jednostek
samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych –
zgodnie ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
oraz na podstawie odpowiednich regulacji ustawowych.
Rozdział 3.
Zasady organizacji i zarządzania
§ 5. 1. Zespołem kieruje Przewodniczący, który jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta
Rybnika.
2. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz jednoosobowo w ramach udzielonego przez Prezydenta
Miasta Rybnika pełnomocnictwa.
3. Przewodniczący wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do
osób zatrudnionych w Zespole.
§ 6. 1. Przewodniczący kieruje Zespołem jednoosobowo przy pomocy głównego księgowego i sekretarza.
2. Strukturę organizacyjną Zespołu oraz jego schemat organizacyjny określa Regulamin organizacyjny
opracowany przez Przewodniczącego.
3. Przewodniczący podejmuje decyzje w formie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz
poleceń służbowych.
4. Przewodniczącego w czasie nieobecności zastępuje upoważniony przez niego pracownik.
§ 7. Na wniosek Przewodniczącego Prezydent Miasta Rybnika zarządzeniem powołuje i odwołuje
członków Zespołu.
Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa
§ 8. 1. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową posiadającą własny rachunek bankowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący jego dochody
i wydatki.
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3. Rachunkowość Zespołu prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe.
4. Finansowanie zadań Zespołu następuje ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz
dofinansowania z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
5. Mienie Zespołu stanowi własność Miasta Rybnika. Jest ono powierzone Zespołowi we władanie, zgodnie
ze stosownymi przepisami.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 9. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalania.

