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UCHWAŁA NR XXIV/411/16
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Tychach
Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 6a ust. 1 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw
Społecznych
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
W Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, w brzmieniu
ustalonym załącznikiem do Uchwały nr XLIV/903/14 Rady Miasta Tychy z dnia 28 sierpnia 2014 r.,
wprowadza się zmiany, nadając mu brzmienie ustalone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik do Uchwały
Nr XXIV/411/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

STATUT
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Tychach

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach, zwany dalej
Zespołem, jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej,
działającą jako jednostka budżetowa.
§2
1. Zespół wykonuje zlecone Miastu Tychy zadania z zakresu administracji rządowej,
dotyczące orzekania o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności
w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także
związane z wydawaniem uprawionym podmiotom kart parkingowych w zakresie
wskazanym w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.
2. Zespół realizuje także porozumienia, zawarte pomiędzy Miastem Tychy a innymi
jednostkami

samorządu

terytorialnego,

powierzające

Zespołowi

kompetencje

do orzekania w ww. zakresie.
3. W realizacji swoich zadań, Zespół współdziała z organami administracji rządowej
i organami jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach 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.
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§3
Siedzibą Zespołu jest Miasto Tychy. Teren działalności Zespołu i jego właściwość określa
Wojewoda po zasięgnięciu opinii starostów powiatów, które chce objąć jego
właściwością.
§4
1. Zespół działa na podstawie Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych,
a w szczególności na podstawie:
a) ustawy

z dnia

27

sierpnia

o

rehabilitacji zawodowej

i

społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23),
c) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz. U.
z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych,
d) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
e) ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2013 r.
poz. 330 z późn. zm.),
f)

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t. jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),

g) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446).
Rozdział II
Przedmiot działania
§5
1. Do zadań Zespołu należy:
a) orzekanie o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,
orzekanie o niepełnoprawności osób do 16 roku życia oraz orzekanie o wskazaniach
do ulg i uprawnień,
b) wydawanie

osobom

niepełnosprawnym,

na

podstawie

posiadanych

przez

nie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej,
c) wydawanie

kart

parkingowych

uprawnionym

osobom

niepełnosprawnym,

na podstawie posiadanych przez nie orzeczeń, a także uprawnionym placówkom,
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d) udzielanie

informacji

dotyczących

uprawnień

przysługujących

osobom

niepełnosprawnym,
e) przedkładanie stosownym organom kwartalnych informacji o realizacji ww. zadań.
Rozdział III
Zasady organizacji i zarządzania
§6
1. Zespołem

kieruje

Przewodniczący,

który

jest

powoływany

i

odwoływany

przez Prezydenta Miasta Tychy.
2. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz i jest pracodawcą dla wszystkich
zatrudnianych w nim osób.
3. Przewodniczący podejmuje decyzje samodzielnie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Przewodniczący ustala organizację wewnętrzną Zespołu. Decyzje podejmuje
w formie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji orz poleceń służbowych.
5. Na wniosek Przewodniczącego zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy do Zespołu
powołuje się niżej wymienione osoby.
a) lekarzy;
b) pracowników socjalnych;
c) doradców zawodowych;
d) psychologów;
e) pedagogów;
f)

sekretarza.

6. Prawa i obowiązki pracowników, określają przepisy Kodeksu Pracy i inne akty prawne
oraz wewnętrzne akty prawne Zespołu.
§7
Przewodniczący kieruje Zespołem przy pomocy Sekretarza.
§8
Zasady

funkcjonowania

Zespołu,

strukturę

organizacyjną

i

szczegółowe

zadania

poszczególnych stanowisk pracy, określa Przewodniczący Zespołu w Regulaminie
Organizacyjnym.
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Rozdział IV
Kontrola i nadzór nad Zespołem.
§9
1. Nadzór organizacyjny nad Zespołem sprawuje Prezydent Miasta Tychy.
2. Nadzór nad Zespołem w zakresie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Tychach sprawują Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych oraz Wojewoda.
Rozdział V
Mienie i gospodarka finansowa
§ 10
1. Zespół jest wyodrębnioną jednostką budżetową, posiadającą własny rachunek
bankowy.
2. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący
jego dochody i wydatki.
3. Sprawy księgowe oraz kadrowe jednostki prowadzi Centrum Usług Wspólnych Miasta
Tychy.
4. Finansowanie zadań Zespołu następuje ze środków pochodzących z budżetu
Państwa oraz dofinansowania z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 11
Zmiany w treści Statutu przeprowadza się w trybie właściwym dla jego wprowadzenia.
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