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Załącznik 

do Uchwały Nr 31/LI/2010 

Rady Miejskiej w Cieszanowie 

z dnia  28 kwietnia 2010 r. 

 

 

 

 

S T A T U T  

  

Samorządowego zakładu budżetowego 

 

pn. " Zakładu Obsługi Gminy " w Cieszanowie 

 

Rozdział I. Podstawa prawna działania. 

 

§ 1 
 

Samorządowy zakład budżetowy pn. „Zakładu Obsługi Gminy " , zwany dalej Zakładem 

działa na podstawie : 

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.  

     1591z późn. zm.),   

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  

     z późn. zm.), 

3. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125,  

     poz. 874 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 15 listopada 2000 r. prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601  

     z późn. zm., 

5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki  

     finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  

     oraz trybu postępowania  przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną  

     (Dz.U. Nr 116, poz. 783 z późn. zm.), 

6. niniejszego statutu, 

7. innych przepisów prawa. 

 

 

Rozdział II. Postanowienia ogólne. 
 

§ 2 
 

Siedziba Zakładu mieści się w Cieszanowie. 
 

§ 3 
 

1. Zakład jest wydzieloną jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Cieszanów działającą  

     w  formie samorządowego zakładu budżetowego, nieposiadającą osobowości prawnej. 

2. Zakład tworzy, łączy, przekształca w inną formę organizacyjno-prawną i likwiduje Rada  

     Miejska w Cieszanowie. 

3. Rada Miejska likwidując zakład, określa przeznaczenie mienia znajdującego się  

    w użytkowaniu zakładu. 

4. Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje Gmina  

     Cieszanów. 
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Rozdział III. Przedmiot i zakres działalności 
 

§ 4 

 

1. Zakład wykonuje zadania własne Gminy Cieszanów w zakresie: 

1) bezpiecznego i sprawnego lokalnego transportu zbiorowego w celu zaspokajania  

zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta i gminy Cieszanów poprzez planowanie,  

organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym, a w szczególności:  

a) badanie i analizowanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym 

– planowanie sieci komunikacyjnej, 

b) planowanie rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, 

c) organizowanie i koordynacja regularnego transportu publicznego na terenie Miasta  

     i Gminy Cieszanów, 

d) dowożenie uczniów do szkół na terenie Miasta i Gminy Cieszanów oraz uczniów 

     niepełnosprawnych do szkół na terenie Powiatu Lubaczowskiego, 

e) analiza polityki taryfowej i przedstawianie wniosków racjonalizujących politykę  

     taryfową, 

f) emisja i sprzedaż biletów uprawniających do korzystania z usług publicznego  

     transportu,  

g) organizacja kontroli posiadania przez pasażerów dokumentów uprawniających do  

     korzystania z przejazdów środkami transportu publicznego oraz pobieranie opłat  

     dodatkowych, 

h) prowadzenie ewidencji dochodów (należności, wpływów, zaległości) oraz  

    windykacja należności, 

i) udział w pracach studialnych i planistycznych dotyczących rozwoju publicznego  

     transportu zbiorowego, 

j) kontrola sprawności technicznej infrastruktury przystankowej, 

k) informowanie o usługach przewozowych, prowadzenie działalności reklamowej,  

    promocyjnej i innej dla uzyskania dochodów, 

l) rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udzielanie informacji dotyczącej lokalnego  

    transportu publicznego, 

m) podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa   

    przewozów pasażerskich, 

n) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, 

o) prowadzenie innych spraw związanych z publicznym transportem zbiorowym, 

2) zieleni gminnej i zadrzewień, 

3) kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń  

sportowych, 

4) gospodarki na gruntach mienia komunalnego, w tym pastwiskach,  

5) utrzymania, organizacji, finansowania, planowania i zarządzania kuchnią i jadalnią  

zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Cieszanowie, Osiedle Nowe  

Sioło 15, w szczególności: 

a) opracowywanie projektów planów rozwoju kuchni i jadalni, 

b) opracowywanie projektów planów finansowych utrzymania obiektu i dożywiania, 

c) utrzymywanie pomieszczeń kuchni, jadalni i urządzeń sanitarnych w stanie pełnej   

sprawności i stałej czystości, 

d) prowadzenie ewidencji środków trwałych, zakupionych towarów, sporządzanych 

i wydawanych posiłków, 

e) wykonywanie robót interwencyjnych, napraw bieżących i zabezpieczających, 



 3 

f) prowadzanie ciągłej kontroli stanu obiektu i urządzeń technicznych, 

g) sporządzanie kalkulacja żywieniowej i pobieranie opłat z tytułu przygotowania  

i wydawania posiłków, 

h) dożywiania wychowanków przedszkoli, uczniów  szkół podstawowych  

i gimnazjów w zakresie zleconym przez Miasto i Gminę Cieszanów  

z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

 

2. Zakład wykonuje zadania określone w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie do dnia 31 grudnia   

    2010 r., 

 

 

Rozdział IV. Organizacja jednostki 

 

§ 5 

 

1. Zakładem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu. 

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów.  

3. Dyrektor Zakładu kieruje działalnością samorządowego zakładu budżetowego na podstawie  

pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów.  

4. Do wykonania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego pełnomocnictwa 

ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.  

5. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu oraz zakres działania poszczególnych 

wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa Dyrektor Zakładu.  

 

§ 6 

 

Do zakresu działania Dyrektora Zakładu należy w szczególności: 

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zakładu i kierowanie jego działalnością, 

2) reprezentowanie oraz działanie w imieniu Zakładu wobec władz, instytucji, organizacji  

     oraz osób trzecich, 

3) składanie w imieniu Zakładu oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych  

     do wysokości kwot określonych w planie finansowym, 

4) organizowanie i kierowanie działalnością w zakresie obronności kraju.  

 

§ 7 

 

1. Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialność zatrudnionych osób określa  

     Regulamin Organizacyjny Zakładu.  

2. Regulamin Organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów na wniosek  

     Dyrektora Zakładu.  

 

Rozdział V. Gospodarka finansowa 

 

§ 8 

 

1. Zakład gospodaruje wydzieloną częścią mienia komunalnego i prowadzi samodzielnie  

     działalność gospodarczą w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.  

2. Źródłami przychodów własnych Zakładu są: 

a) opłaty za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego, 
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b) opłaty za udostępnianie terenów zielonych i bazy sportowo – rekreacyjnej, 

c) opłaty za posiłki wydawane przez kuchnię zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół 

Publicznych w Cieszanowie, Osiedle Nowe Sioło 15, 

d) płatności do gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

3. Majątek Zakładu stanowi mienie komunalne powierzone w administrację oraz mienie  

     uzyskane w wyniku działalności, w tym autobus Autosan H9/35, autobus Autosan H9-21.41S,  

     autobus Autosan H9-21, Mercedes Benz Sprinter 315 CDI, Volkswagen Crafter 2,5 TDI. 

4. Zakładowi przekazane zostaną w użytkowanie dodatkowo dwa autobusy zakupione przez  

     Gminę Cieszanów w ramach projektu p.n. „Utworzenie komunikacji publicznej w Gminie  

     Cieszanów” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

     Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa nr 2, działanie nr 2.1  

     Infrastruktura komunikacyjna, Schemat D – Tabor publiczny. 

5. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez  

     dyrektora Zakładu W planie finansowym zakładu wyodrębnia się w szczególności: 

1) przychody własne, 

2) dotacje z budżetu gminy, 

3) wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń, 

4) wydatki inwestycyjne. 

6. Zakład może otrzymywać z budżetu dotację przedmiotową oraz w zakresie określonym  

     w odrębnych przepisach dotację podmiotowa. 

7. W zakresie określonym w odrębnych przepisach Zakład może otrzymywać dotację celową na  

     dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz na zadania bieżące finansowane ze  

     środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi   

     środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

     o Wolnym Handlu (EFTA). 

8. Łącznie dotacje dla Zakładu nie mogą przekroczyć 50% jego wydatków, z wyłączeniem  

     dotacji określonych w ust. 7. 

9. Zakład w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu rocznego okresu sprawozdawczego wpłaca  

     jednorazowo do budżetu Gminy Cieszanów budżetu nadwyżkę  środków obrotowych  

     ustalona na podstawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów  

     budżetowych (RB-30 roczne). 

10. W planie finansowym zakładu budżetowego mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku  

     w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków, pod  

     warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji  

     z budżetu. 

11. Kontrolę prawidłowości rozliczeń z budżetem miasta prowadzi właściwa komórka  

     organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.  

 

§ 9 

 

1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy i prowadzi własną rachunkowość zgodnie  

     z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Koszty działalności Zakładu w pełni pokrywane są z dochodów własnych i dotacji   

     celowych. 

3. Zakład  prowadzi   działalność  finansową  na  zasadach  obowiązujących    

     w   samorządowych zakładach budżetowych.  
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§ 10 

 

Odrębne przepisy określają zasady: 

1) ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,  

2) finansowania i rozliczeń z budżetem Miasta i Gminy,  

3) ustalania cen i opłat,  

4) stosowania regulaminów i układów zbiorowych pracy.  

 

Rozdział VI. Prawa i obowiązki pracowników 

 

§ 11 

 

Prawa i obowiązki pracowników Zakładu określają : 

1) kodeks pracy,  

2) regulamin pracy i regulamin wynagradzania wprowadzone przez Dyrektor Zakładu.  

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 

 

§ 13 

 

1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego  

     statutu.  

2. Nadzór nad działalnością statutową Zakładu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy  

     Cieszanów.  

§ 14 

 

Zmiany w statucie uchwala Rada Miejska w Cieszanowie. 

 

§ 15 

 

1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym.  

2. Do   mienia   komunalnego   stosuje   się   postanowienia  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  

     o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.),   

 

§ 16 

 

W odniesieniu do spraw nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 

prawa określone w Rozdziale 1 § 1 niniejszego statutu oraz inne właściwe przepisy prawne. 

 

§ 17 

 

Zmiany w statucie Zakładu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.  

 


