Projekt
z dnia 12 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gdańsku
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885,poz. 938 i 1646; z
2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz.
1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz.
1830, poz. 1854, poz. 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) w związku z art. 6 ust. 1 pkt
1 w związku z art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721; Nr
209, poz. 1243; Nr 209, poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986 i 1456; z 2013 r.
poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446 i 1645; z 2014 r. poz.598, poz. 877, poz. 1457 i 1873;
z 2015 r. poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz.1273, poz. 1359 i poz. 1886, oraz z 2016 poz.
195,) uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gdańsku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr LII/1784/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi ds. Orzekania o Niepełnosprawności
w Gdańsku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdańska
z dnia 12 września 2016 r.
STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, zwany w dalszej części
„Zespołem”, jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska.
§ 2. Siedzibą Zespołu jest Miasto Gdańsk.
§ 3. Obszar działania Zespołu obejmuje swoim zasięgiem miasto Gdańsk.
§ 4. Zespół działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

o

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
4) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
5) aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw;
6) uchwały Rady Miasta Gdańska Nr XLV/1574/05 z dnia 24.11.2005 r. w sprawie utworzenia
jednostki organizacyjnej Miasta Gdańska – Miejskiego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności w Gdańsku;
7) niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres zadań Zespołu
§ 5. Zakres działania Zespołu obejmuje w szczególności:
1) realizację zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku
życia;
2) realizację zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły
16 rok życia;
3) wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
4) wydawanie kart parkingowych;
5) prowadzenie działalności informacyjnej o obowiązujących przepisach prawa w zakresie
orzekania o niepełnosprawności oraz ulg i uprawnień;
6) prowadzenie działalności informacyjnej o obowiązujących przepisach prawa w zakresie
wydawania kart parkingowych;

Id: 0930D8B7-3893-4EC0-8E6A-DFD9FD9CF091. Projekt

Strona 1

7) przygotowywanie sprawozdań z bieżącej realizacji zadań Zespołu i przekazywanie
ich do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie
Pomorskim;
8) współpracę z przedstawicielami administracji rządowej, Biurem Pełnomocnika Rządu do
Spraw Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami administracji samorządowej
i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, a także z innymi organami orzecznictwa rentowego
(m.in. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego);
9) współpracę z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Gdańsku w zakresie
dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych, w tym z Pełnomocnikiem Prezydenta
Miasta Gdańska ds.Osób Niepełnosprawnych oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w
Gdańsku.
§ 6. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)

orzekanie o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia i wydawanie
odpowiednio orzeczeń o niepełnosprawności;

2) orzekanie o niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia i wydawanie odpowiednio
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności;
3) orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o inwalidztwie
lub niezdolności do pracy, zwane dalej „orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień";
4) wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobie, która nie ukończyła
16 roku życia, posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności;
5) wystawianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność osobie, która ukończyła 16 rok
życia, posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawnoścu lub orzeczenie o wskazaniach
do ulg i uprawnień;
6) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym;
7) aktywny udział w realizacji zadań podejmowanych wspólnie z komórkami organizacyjnymi
Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób
Niepełnosprawnych i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku w zakresie
dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych;
8) wydawanie kart parkingowych placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się.
Rozdział 3
Struktura Organizacyjna Zespołu
§ 7. W skład Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku wchodzą:
1) członkowie Zespołu:
a) Przewodniczący Zespołu;
b) sekretarz;
c) lekarze;
d) psycholodzy;
e) pedagodzy;
f) doradcy zawodowi;
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g) pracownicy socjalni;
2) obsługa administracyjno-biurowa;
3) obsługa finansowo-księgowa;
4) obsługa kadrowa.
§ 8. 1. Zespołem kieruje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds.
o Niepełnosprawności w Gdańsku, zwany dalej „Przewodniczącym Zespołu”;

Orzekania

2. Przewodniczącego Zespołu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska, który wykonuje
uprawnienia jego zwierzchnika służbowego i wykonuje względem niego czynności z zakresu
prawa pracy;
3. Przewodniczący Zespołu reprezentuje go na zewnątrz i organizuje jego obsługę
administracyjno-biurową;
4. Przewodniczący podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Zespołu
i ponosi za nie odpowiedzialność;
5. Przewodniczący Zespołu jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu;
6. Przewodniczący Zespołu może w formie pisemnej upoważnić członka Zespołu
do załatwiania spraw w jego imieniu w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
§ 9. Członków Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku powołuje
i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 10. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest według zasad określonych
dla jednostek budżetowych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 11. Wydatki związane z tworzeniem i działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa,
jak również ze środków finansowych samorządu terytorialnego.
§ 12. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, opracowany
i zatwierdzony przez Przewodniczącego na podstawie uchwały budżetowej Rady Miasta
Gdańska;
2. Zmiana wydatków ustalonych w planie finansowym może nastąpić po dokonaniu
odpowiednich zmian w budżecie Miasta.
§ 13. Zespół sporządza sprawozdanie z wykonania planu finansowego, które przedkłada
Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 14. Zespół gospodaruje przydzielonymi środkami finansowymi kierując się efektywnym
ich wykorzystaniem na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
§ 15. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział 5
Nadzór nad działalnością Zespołu
§ 16. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.
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§ 17. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawowany jest w zakresie zgodności z prawem,
celowości, rzetelności i gospodarności.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 18. Zmian niniejszego Statutu dokonuje się w trybie jego nadania.
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UZASADNIENIE
Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku jest jednostką budżetową
miasta Gdańska realizującą zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostka organizacyjna
działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot
działalności.
Nadanie nowego brzmienia Statutowi podyktowane jest koniecznością usystematyzowania zapisów
oraz ich dostosowania do obecnego funkcjonowania jednostki budżetowej.
Zasadnym jest uznanie przedmiotowej uchwały za akt prawa miejscowego i skierowanie
do jej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa, gdyż zawiera normy o charakterze
abstrakcyjnym, nie konsumującym się przez jednokrotne zastosowanie, jej zaś postanowienia
kształtują w sposób bezpośredni prawa pewnej kategorii potencjalnych adresatów. Uchwała
nie ma jedynie charakteru wewnętrznego sprowadzającego się do relacji wewnątrz jednostki
organizacyjnej, lecz jej postanowienia określają również uprawnienia podmiotów zewnętrznych tj.
osób korzystających z usług realizowanych przez jednostkę organizacyjną.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.
WNIOSKODAWCA

OPINIA RADCY PRAWNEGO

