
Uchwała Nr 122/658/2016 
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 01 grudnia 2016 roku 
 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli 

 
 
Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.) 
w związku z Zarządzeniem Nr 36/01 Starosty Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27.12.2001r. 
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej 
Woli, Uchwały Nr XXXVI/235/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 maja 2009 roku 
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli oraz art. 36 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 814 
z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
w Stalowej Woli stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 84/443/2016 z dnia 24 marca 2016 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. §6 otrzymuje brzmienie: 
„Do zakresu działania Zespołu ds. Orzekania należy w szczególności: 

1) przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku 
osób poniżej 16 roku życia), oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób 
powyżej 16 roku życia), 

2) przygotowywanie i wysyłanie zawiadomień o terminie rozpatrzenia wniosków przez 
Składy Orzekające, 

3) orzekanie o stopniu niepełnosprawności, 
4) orzekanie o niepełnosprawności, 
5) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, 
6) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok 

życia, 
7) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających 

orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

8) przyjmowanie i przesyłanie odwołań od orzeczeń Zespołu ds. Orzekania do organu 
drugiej instancji, 

9) przyjmowanie wniosków o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność 
oraz legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności, 

10) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz uprawnionych 
placówek, 

11) przygotowywanie dla Starosty Powiatu Stalowowolskiego kwartalnych informacji 
o realizacji zadań, przekazywanych właściwemu wojewodzie”. 

 
2. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„Przewodniczący Zespołu ds. Orzekania na czas nieobecności swojej i Sekretarza Zespołu 
ds. Orzekania upoważnia w formie pisemnej innego członka Zespołu ds. Orzekania 
do załatwiania spraw w jego imieniu.”. 

3. Skreśla się §12 ust. 3 lit. d).  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności w Stalowej Woli. 

 

§ 3 

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Stalowej Woli. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 
 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 
 (podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


