
Uchwała Nr XXI/321/2004
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie utworzenia  i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą -
 -Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Na podstawie art. 6 ust.1 i art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 ust. 
2 i ust. 3 ustawy z dnia  26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. 
Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Z  dniem 01.07.2004r  tworzy się.  jednostkę  budżetową  pod nazwą -  Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

2. Powiatowy Zespół ds.  Orzekania o Niepełnosprawności wyposaża się w majątek 
trwały, będący dotychczas w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Kaliszu  wg  protokołu  zdawczo  –  odbiorczego  sporządzonego  na  dzień 
30.06.2004r.

§ 2.

Powiatowemu Zespołowi  ds.  Orzekania  o Niepełnosprawności  w Kaliszu nadaje  się 
statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie
do uchwały Nr 30 czerwca 2004 roku Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia 30 czerwca 2004 roku
w sprawie utworzenia  i nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu powstał w 1997 roku 
i od  01.09.1997r. do 31.12.1998r. działał w strukturach Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Kaliszu. Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw 
określających  kompetencje  organów  administracji  publicznej  –  w  związku  reformą 
ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668) Powiatowy Zespół został od 01.01.1999r. 
usytuowany przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. Zmiana ustawy 
z  dnia  17  grudnia  2001r.  o  zmianie  ustawy o  pomocy  społecznej  (Dz.  U.  Nr  154, 
poz.1792) zniosła zapis kształtujący położenie Zespołu przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Obecnie Zespół nadal realizuje swoje zdania jako jednostka działając przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu. 
Obowiązująca  ustawa o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych stanowi, że Prezydent Miasta powołuje powiatowy zespół 
ds. orzekania o niepełnosprawności, co nie przesądza jednak  o statusie organizacyjnym 
takiego  zespołu.  Zespół  może  być  powołany jako komórka  organizacyjna  starostwa 
powiatowego  lub  jako  wyodrębniona  jednostka  organizacyjna.  Ustawodawca  nie 
rozstrzyga  jednoznacznie  jakie  powinno  być  położenie  organizacyjne  Zespołu.  Po 
analizie uwarunkowań stwierdzono, że najbardziej racjonalne dla tej jednostki będzie 
przekształcenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu 
w  samodzielną  jednostkę  budżetową.  Za  takim  rozwiązaniem  przemawia  w 
szczególności fakt, iż Zespół realizuje zadania z zakresu orzecznictwa pozarentowego i 
powinien  być  jednostką  niezależną  w  zakresie  dotyczącym  merytorycznego 
rozpatrywania  wniosków  o  wydanie  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  stopniu 
niepełnosprawności,  o  wskazaniach  do  ulg  i  uprawnień.  Utworzenia  Powiatowego 
Zespołu  ds.  Orzekania  o  Niepełnosprawności  w  formie  jednostki  budżetowej  taką 
niezależność gwarantuje, a zarazem porządkuje status prawny Zespołu.
Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne.  
 



           Załącznik
                           do uchwały Nr XXI/321/2004

          Rady Miasta Kalisza
                      z dnia. 30 czerwca 2004 roku

STATUT
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Powiatowy Zespół  do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Kaliszu zwany 
dalej  "Zespołem"  działa  na  podstawie  statutu  oraz  innych  obowiązujących 
przepisów, a w szczególności na podstawie :

1. ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r.  ,  Nr 123, poz.  776 z późn.  zm.)  oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

2. ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zm.), 

§ 2.

1. Zespół jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza działającą w formie jednostki 
budżetowej.

2. Siedzibą Zespołu jest miasto Kalisz. Teren działalności zespołu i jego właściwość 
określa wojewoda w porozumieniu ze starostami powiatów, które chce objąć jego 
właściwością.

3. Zespół jest pracodawcą dla wszystkich zatrudnianych w nim osób.



Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 3.

Celem działania Zespołu jest realizacja zadań z zakresu orzekania 
o niepełnosprawności, orzekania o stopniu niepełnosprawności, orzekania 
o wskazaniach do ulg i uprawnień w zakresie wyznaczonym w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  oraz  aktach 
wykonawczych, wydanych na jej podstawie.

§ 4.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1. prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń:
a) o niepełnosprawności,
b) o stopniu niepełnosprawności,
c) o wskazaniach do ulg i uprawnień,
2. udzielanie  informacji  i  poradnictwa  dot.  uprawnień  przysługującym  osobom 

niepełnosprawnym.

§ 5.

W realizacji swoich zadań Zespół współdziała z organami administracji rządowej 
i  organami  jednostek  samorządu  terytorialnego  w  sprawach  z  zakresu  pomocy 
społecznej i rehabilitacji osób.

Rozdział III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 6.

1. Zespołem  kieruje  Przewodniczący,  który  jest  powoływany  i  odwoływany  przez 
Prezydenta Miasta Kalisza.

2. Przewodniczący  jako  kierownik  jednostki  działa  jednoosobowo  na  podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Kalisza.

3. Przewodniczącego w czasie jego nieobecności zastępuje upoważniony przez niego 
pracownik.



§ 7.

Strukturę,  szczegółowe  zadania  i  zasady  funkcjonowania  określi  regulamin 
organizacyjny  ustalony  przez  Przewodniczącego  i  zatwierdzony  przez  Prezydenta 
Miasta Kalisza.

Rozdział IV
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8.

Majątek Zespołu stanowi własność komunalną i  może być  wykorzystany jedynie do 
realizacji celów związanych z działalnością statutową.

§ 9.

Zespół prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi 
dla jednostek budżetowych.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

1. Nadzór nad Zespołem - jednostką Miasta Kalisza sprawuje bezpośrednio Prezydent 
Miasta Kalisza, w jego zastępstwie Wiceprezydent.

2. Nadzór  merytoryczny  nad  Zespołem  sprawuje  bezpośrednio  Wojewoda  oraz 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 11.

Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.
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