Załącznik do Uchwały
Nr XIX/343/16
Rady Miasta Tychy
z dnia 31 marca 2016 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ZARZĄDU KOMUNIKACJI W TYCHACH

Rozdział I – Podstawa prawna
§1
1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach jest jednostką budżetową Miasta Tychy
nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, Uchwały Rady Miejskiej w Tychach Nr 0150/XXIV/528/08 z dnia 30.10.2008 roku
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji
w Tychach z siedzibą w Tychach.
2. Siedziba Miejskiego Zarządu Komunikacji mieści się w Tychach przy Alei Marszałka
Piłsudskiego 12.

Rozdział II – Przedmiot i zakres działania
§2
1. Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach zwany dalej „Jednostką” jest powołany
do pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, w szczególności do:
1) planowania rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
2) organizowania publicznego transportu zbiorowego;
3) zarządzania publicznym transportem zbiorowym.
2. W ramach zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Jednostka w szczególności:
1) opracowuje

projekty planu

zrównoważonego

rozwoju

publicznego

transportu

zbiorowego;
2) opiniuje lub uzgadnia projekty planów zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego innych organizatorów.
3. W ramach zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 Jednostka w szczególności:
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1)

przeprowadza badania rynku usług przewozu osób i analizuje potrzeby przewozowe
w

publicznym

transporcie

zbiorowym

z

uwzględnieniem

potrzeb

osób

niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej zdolności ruchowej;
2)

analizuje poziom zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania
przewozów na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego;

3)

bada natężenie ruchu pasażerów (potoków pasażerskich);

4)

projektuje linie komunikacyjne;

5)

dokonuje zmian w przebiegu linii komunikacyjnych, w miarę zgłaszanych potrzeb
i istniejących możliwości;

6)

opracowuje rozkłady jazdy;

7)

opiniuje rozkłady jazdy przewoźników ubiegających się o wydanie odpowiednich
uprawnień na wykonywanie przewozu osób;

8)

administruje

systemem

informacji

pasażerskiej,

w

szczególności

poprzez

informowanie pasażerów o rozkładach jazdy i ich zmianach oraz o całościowym
funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto
Tychy;
9)

prowadzi badania marketingowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

10) podejmuje działania zmierzające do realizacji oraz aktualizacji obowiązującego
planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego;
11) określa sposób oznakowania środków transportu wykorzystywanych w publicznym
transporcie zbiorowym w ramach wymagań stawianych operatorom;
12) przygotowuje projekty aktów prawnych dotyczących ustalania stawek opłat
za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na
terenie Miasta Tychy oraz projekty aktów prawnych dotyczących określenia
przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich;
13) opracowuje analizy ekonomiczne związane z ustaleniem niezbędnego poziomu
dotacji do usług publicznego transportu zbiorowego a także prowadzi rozliczenia
tej dotacji w ramach zawartych porozumień pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego;
14) utrzymuje

czystość

i

porządek

na

przystankach

komunikacyjnych

wraz

z infrastrukturą towarzyszącą;
15) utrzymuje w należytym stanie infrastrukturę przystankową na terenie miasta Tychy,
a także sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym
obejmującym przystanki komunikacji zbiorowej na terenie miasta Tychy;
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16) kontroluje prawidłowość uiszczania przez pasażerów opłat za przejazd środkami
transportu publicznego (kontrola biletowa);
17) podejmuje działania związane z dochodzeniem należności związanych z przewozem
osób w ramach publicznego transportu zbiorowego;
18) współdziała w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań zmierzających
do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego;
19) realizuje płatności, w tym wypłaca rekompensatę na rzecz operatorów publicznego
transportu zbiorowego;
20) ocenia, kontroluje i nadzoruje wykonywanie przez operatorów umów o świadczenie
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, m.in. poprzez zlecanie
audytów wypłacanej rekompensaty;
21) udostępnia innym podmiotom powierzchnię reklamową w gablotach zlokalizowanych
na wiatach przystankowych oraz innych nośnikach;
22) emituje, prowadzi sprzedaż i organizuje system dystrybucji biletów komunikacji
miejskiej;
23) przygotowuje założenia i projekty aktów prawnych ustanawiających taryfy oraz
przepisy

porządkowe

obowiązujące

w

publicznym

transporcie

zbiorowym

organizowanym przez Miasto Tychy;
24) współpracuje z innymi organizatorami i operatorami publicznego transportu
zbiorowego w zakresie wspólnych taryf, dystrybucji biletów oraz organizacji
transportu;
25) realizuje zadania wynikające z pełnienia funkcji organizatora publicznego transportu
zbiorowego przekazane Miastu Tychy na podstawie zawartych porozumień i umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
26) pobiera opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków
komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest Miasto
Tychy;
27) realizuje wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie publikowania
informacji związanych z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu
zbiorowego;
28) prowadzi kompleksowe działania mające na celu popularyzację korzystania
z publicznego transportu zbiorowego wśród potencjalnych użytkowników.
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Rozdział III – Organizacja
§3
Jednostka podlega Prezydentowi Miasta Tychy.
§4
1. Dyrektor Jednostki działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez
Prezydenta Miasta Tychy, reprezentuje ją na zewnątrz przed organami i instytucjami
zewnętrznymi we wszystkich sprawach dotyczących Jednostki.
2. Dyrektor Jednostki podejmuje decyzje samodzielnie, działając zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i ponosi za nie odpowiedzialność.
§5
1. Dyrektor Jednostki zarządza jednostką przy pomocy głównego księgowego oraz
podległych mu bezpośrednio komórek organizacyjnych i stanowisk pracy.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres kompetencji Głównej Księgowej, poszczególnych działów, komórek oraz stanowisk określa Dyrektor Jednostki w regulaminie
organizacyjnym Jednostki.

Rozdział IV – Mienie komunalne
§6
1. Mienie Jednostki jest mieniem komunalnym będącym w zarządzie Jednostki.
2. Jednostka gospodaruje mieniem komunalnym, w tym powierzonymi nieruchomościami
oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę.
Rozdział V – Działalność Jednostki
§7
1. Dyrektor Jednostki kieruje

jednoosobowo

jej działalnością poprzez

wydawanie

zarządzeń, regulaminów, instrukcji oraz poleceń służbowych. W ważnych sprawach
Dyrektor Jednostki może powołać zespół bądź komisję.
2. Dyrektor Jednostki zaciąga zobowiązania do wysokości kwot określonych w planie
finansowym jednostki w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Tychy.
3. Pełnomocników Jednostki ustanawia i odwołuje Dyrektor Jednostki.
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4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Pełnomocnicy Jednostki działają w granicach umocowania udzielonego przez Dyrektora
Jednostki.
§8
Jednostka pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza
na rachunek budżetu Miasta Tychy.
§9
1. Jednostka prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Jednostka dysponuje samodzielnie rachunkiem bankowym.
3. Jednostka prowadzi rachunkowość, zgodnie z ustalonym dla jednostki planem kont oraz
sporządza w oparciu o plan kont sprawozdanie finansowe.
4. Jednostka stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości przepisy o klasyfikacji
dochodów i wydatków budżetowych odpowiadające konstrukcji budżetu miasta.
5. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Jednostki z budżetem prowadzi Skarbnik Miasta Tychy.
§ 10
Szczegółową

działalność

Jednostki

w

zakresie

planowania

i

sprawozdawczości

statystycznej, finansowania i rozliczania z budżetem, tworzenia i dysponowania funduszami
oraz ustalania cen regulują odrębne przepisy prawne.

Rozdział VI – System kontroli wewnętrznej
§ 11
1. Dyrektor Jednostki organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli
wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej.
2. Dyrektor Jednostki sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością
wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej oraz danych o nieprawidłowościach,
napływających spoza Jednostki.
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Rozdział VII – Prawa i obowiązki pracowników
§ 12
Prawa i obowiązki pracowników określają przepisy kodeksu pracy, innych ustaw
regulujących status pracownika oraz szczegółowe wewnętrzne akty prawne Jednostki.

Rozdział VIII – Nadzór nad jednostką
§ 13
1. Merytoryczny nadzór i kontrolę nad działalnością statutową jednostki sprawuje Prezydent
Miasta Tychy.
2. Oceny pracy dyrektora Jednostki dokonuje Prezydent Miasta Tychy.
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