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	uchwała nr XXXI/195/05
rady Miasta hajnówka 
z dnia  28 grudnia 2005 
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce 


Na podstawie art. 18 ust.2pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142  poz 1591, z 2002 r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1274, Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) uchwala się co następuje:

	Uchwala się statut Zakładu Komunikacji Miejskiej w Hajnówce w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady 
Jakub Ostapczuk 

 do Uchwały Nr XXXI/195/05 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2005 r. 

statut 
zakładu komunikacji miejskiej w hajnówce 


	rozdział I
postanowienia ogólne 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Hajnówce, zwany dalej „Zakładem”, jest zakładem budżetowym stanowiącym gminną jednostkę organizacyjną działającą w oparciu o:

	ustawę z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z póż. zm.),
 ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 z poź. zm.),
ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.),
uchwałę Rady Miejskiej Nr VI/48/94 z dnia 07grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Zakład Komunikacji Miejskiej,
niniejszy statut.
	Nadzór i kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta Hajnówka.
Siedzibą Zakładu jest miasto Hajnówka ul. Łowcza 4.
Obszarem działania Zakładu jest miasto Hajnówka 
	Zakład ma prawo świadczenia usług poza  obszarem działania na zlecenie zamawiającego.
	Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Hajnówka.
	Zakład nie posiada osobowości prawnej.
Działalność gospodarcza Zakładu jest prowadzona w formie zakładu budżetowego.
	rozdział II
przedmiot działalności zakładu
Przedmiotem działalności Zakładu jest w szczególności:

	Zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych miasta Hajnówka oraz miejscowości podmiejskich,
świadczenie usług przewozowych w ramach posiadanych rezerw na rzecz osób fizycznych i prawnych w formie  przewozów zamkniętych i innych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
zaspokojenie potrzeb w zakresie przewozów pasażerskich w ramach wypoczynku niedzielnego i swiątecznego oraz innych przewozów oklicznościowych wymagających zorganizowanie dodatkowych środków komunikacyjnych,
świadczenie usług w zakresie napraw bieżacych, dignostyki, wulkanizacji na rzecz innych osób fizycznych i prawnych,
organizowanie właściwej eksploatacji środków przewozowych komunikacji autobusowej przy zachowaniu sprawnej regularnej komunikacji zbiorowej,
utrzymanie w sprawnej gotowości technicznej, (zdolności ekspolatacyjnej) posiadanych środków przewozowych komunikacji miejskiej i potrzebnych do tego typu celu obiektów i urządzeń,
wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego oraz realizowanie systemem zleconym i gospodarczym inwestycji w zakresie rozbudowy i usprawnień komunikacji miejskiej,
świadczenie usług reklamowych, wynajem pomieszczeń garażowych, 
prowadzenie innych spraw wynikających z podstawowych zadań komunikacji miejskiej przewidzianych odrębnymi przepisami.
	rozdział III
organizacja zakładu
Kierownikiem Zakładu jest Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Hajnówka.

	Dyrektor zarządza zakładem jednoosobowo w ramach udzielonego przez Burmistrza Miasta Hajnówka pełnomocnictwa.
	Dyrektor zarządza zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.
	Dyrektor Zakładu zarządza i kieruje działalnością Zakładu przy pomocy Głównego Księgowego.
Głównego Księgowego i pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor Zakładu.
	Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Miasta w drodze zarządzenia.
	Regulamin Organizacyjny stanowi podstawę do określenia przez Dyrektora Zakładu zakresu czynności poszczególnych pracowników.
Zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników regulują odrębne przepisy.
	rozdział IV
majątek i finansowanie zakładu 
Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym, oddanym Zakładowi w trwały zarząd. 

	Dyrektor Zakłady samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych z zastrzeżeniem zachowania wymogów określonych w odrębnych przepisach prawa, oraz w granicach udzielonego mu  pełnomocnictwa.
	Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy dotyczące działalności zakładów budżetowych.
	Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finanowy, uwzględniający przychody własne Zakładu, dotacje z budżetu Gminy i inne źródła przychodów. 
 Plan finansowy opracowywany jest przez Dyrektora Zakładu i podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Hajnówka.
Przychody zakładu stanowią w szczególności:
	przychody z tytułu prowadzonej działalności statutowej,
 dotacje,
odsetki na rachunku bankowych 
inne żródła przychodu. 
	Zakład może otrzymywać z budżetu Miasta dotację  przedmiotową, a także dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
	Zakład prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności i zobowiązań wobec budżetu, banków, dostawców oraz wydatki na rozwój i inne potrzeby z przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów, przychodów za świadczone usługi, oraz ze środków przeznaczonych na jego działalność z budżetu Miasta Hajnówka i pozostałych wpływów.
Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
Zakład prowadzi działalność finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o rachunkowości. 
	rozdział V
system kontroli  wewnętrznej 
Dyrektor Zakładu organizuje i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej.

	Kontrolę wewnętrzną w zakładzie sprawuje:
	Dyrektor – w zakresie spraw prowadzonych przez bezpośrednio mu podporzadkowanych pracowników,
Główny Księgowy – w zakresie spraw finanowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym przedmiocie,
w razie zaistnienia przesłanek – komisja powołana przez Dyrektora do przeprowadzenia kontroli doraźnej.


	Rozdział VI
postanowienia końcowe 

	Dyrektor ponosi pełna odpowiedzialność z przestrzeganie postanowień statutu.
	Zmiany w statucie mogą być dokonywane na wniosek Dyrektora w sposób przewidzainy dla jego uchwalenia. 








