Załącznik do uchwały
Nr XVI/182/2003
Rady Miasta Ostrowca Św.
z dnia 30 grudnia 2003 r.

STATUT
ZAKŁADU USŁUG MIEJSKICH
w Ostrowcu Świętokrzyskim

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1.
Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej „Zakładem”,
jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych.
§2.
1. Zakład funkcjonuje w formie zakładu budżetowego Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej i stanowi część majątku Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.
§3.

Siedzibą Zakładu jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§4.
1. Likwidacja lub połączenie Zakładu z innym zakładem budżetowym bądź
przekształcenie w inną formę prawną następuje na podstawie uchwały Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego zwanej w dalszej części Statutu „Radą Miasta”.
2. Zatwierdzenie Statutu Zakładu oraz jego zmiany wymagają uchwały Rady Miasta.
§5.

Zakład działa na postawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1998r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43
z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148
z późn. zm.);
4) uchwały Nr XVI/182/2003 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług
Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim;
5) niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ II
Przedmiot i zakres działania
§6.

Przedmiotem działania Zakładu jest:

1) sprawowanie funkcji właścicielskich wobec komunalnego zasobu lokali mieszkalnych
i użytkowych poprzez :
a) opracowywanie programów polityki mieszkaniowej i czynszowej i ich realizację;
b) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją powierzonego zasobu;
c) projektowanie założeń polityki remontowej i prowadzenie spraw remontowych powierzonego
zasobu, a w szczególności podejmowanie decyzji dotyczących eksploatacji i remontów
budynków i lokali;
d) reprezentację interesów Gminy Ostrowiec Św. jako właściciela we wspólnotach
mieszkaniowych;
e) przejmowanie
nieruchomości do zasobu lokalowego i przekazywanie zbędnych
nieruchomości do Gminy;
2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a w szczególności:
a) przyjmowanie wniosków o przydział mieszkań oraz ich kwalifikacja;
b) przekwaterowywanie osób z budynków wyłączonych decyzją z użytkowania ze względu na
zły stan techniczny, przeznaczonych do wyburzenia w związku z prowadzonymi inwestycjami
miejskimi oraz na skutek klęsk żywiołowych;
c) prowadzenie spraw związanych z zamianą lokali;
d) prowadzenie postępowania w zakresie egzekucji wyroków sądowych o eksmisji z lokali;
e) dokonywanie wizji w miejscu zamieszkania osób ubiegających się o przydział lokalu
z mieszkaniowego zasobu gminy;
f) sporządzanie projektów rocznych list osób kierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu
mieszkalnego;
g) współpraca i współdziałanie z właściwą komisją Rady Miasta w zakresie opiniowania spraw
mieszkaniowych;
h) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawach mieszkaniowych,
których potrzeba wydania wynika z przepisów ustaw bądź uchwał Rady Miasta,
i) gospodarowanie zasobem lokali socjalnych;
j) budownictwo socjalne;
k) rozwiązywanie problemów związanych z dostarczaniem lokali socjalnych osobom
uprawnionym do ich otrzymania na mocy orzeczenia sądowego we współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi i innymi właścicielami zasobów mieszkaniowych;
l) udział, w imieniu gminy, w charakterze interwenienta ubocznego lub uczestnika w postępowaniach sądowych związanych z ustaleniem prawa strony tego postępowania do lokalu
socjalnego;
m) reprezentowanie gminy w sprawach sądowych o ustalenie prawa do lokalu z jej
mieszkaniowego zasobu;
3) realizacja zadań wynikających z uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad i trybu
udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
4) zarządzanie i administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi i przyległymi terenami
przydomowymi, a w szczególności:
a) prowadzenie i aktualizacja ewidencji zarządzanego zasobu lokalowego;

b) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem, wypowiadaniem i rozwiązywaniem umów
najmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
c) zawieranie umów dzierżawy i najmu dotyczących powierzonych terenów;
d) wyrażanie zgody na czasowe wejście na teren nieruchomości przez osoby trzecie w związku
z koniecznością wykonania w obrębie zarządzanej nieruchomości oraz w jej otoczeniu prac
inwestycyjnych, remontowych lub innych;
e) wybór administratorów nieruchomości ,określanie ich kompetencji ,zawieranie umów i nadzór
nad ich realizacją;
f) naliczanie, pobieranie oraz waloryzacja kaucji mieszkaniowych;
g) pobieranie i windykacja należności czynszowych i innych opłat związanych z powierzonym
zasobem lokalowym;
h) podejmowanie decyzji w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty zaległych należności z
tytułu korzystania z lokali;
i) wykonywanie lub organizowanie przetargów na wykonanie prac remontowych, rozbiórek
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
j) zawierania umów w zakresie dostaw i usług związanych z obsługą zasobu lokalowego;
5) organizowanie, rozliczanie i nadzorowanie robót publicznych przewidzianych ustawą
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, polegających na wykonywaniu robót gospodarczo
i społecznie użytecznych, służących rozwojowi Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w szczególności
w zakresie:
a) ochrony środowiska;
b) gospodarki wodno-kanalizacyjno-melioracyjnej;
c) zieleni komunalnej i zadrzewień;
d) terenów rekreacyjnych i sportowych;
e) drogownictwa;
f) remontów budynków i obiektów komunalnych;
g) robót infrastrukturalnych;
h) zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobocia;
6) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:
a) produkcji i usługach związanych z zakresem zadań określonych w pkt 4;
b) bieżącej obsłudze Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz gminnych jednostek
organizacyjnych;
7) współdziałanie w planowaniu i kontroli realizacji budżetu w przedszkolach, szkołach
podstawowych, gimnazjach i innych jednostkach organizacyjnych podległych gminie;
8) obsługa finansowo-księgowa w systemie zleconym podmiotów, o których mowa w pkt 7;
9) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości z realizacji budżetu w podmiotach, o których mowa
w pkt 7;
10) obsługa finansowo-księgowa w systemie zleconym scentralizowanego funduszu świadczeń
socjalnych dla pracowników przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i innych placówek
oświatowych podległych gminie;
11) obsługa finansowo- księgowa scentralizowanej kasy zapomogowo-pożyczkowej dla podmiotów,
o których mowa w pkt 7;
12) organizowanie wypoczynku nauczycieli i pozostałych pracowników zatrudnionych w podmiotach,
o których mowa w pkt 7, oraz ich rodzin,
13) prowadzenie Ośrodka Wczasowego w miejscowości Krynicy Morskiej;
14) inicjowanie oraz współdziałanie w organizacji różnych form kształcenia i doskonalenia
zawodowego w zakresie szkolnictwa wyższego, średniego i zawodowego oraz studiów
podyplomowych, wieczorowych, zaocznych i dziennych.
§7.

Zakres działania Zakładu obejmuje teren Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

ROZDZIAŁ III
Organizacja Zakładu
§8.

1. Zakład podlega Radzie Miasta.
2. Działalność Zakładu nadzoruje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
zwany z niniejszym Statucie „Prezydentem Miasta”.
3. Bieżącej kontroli i oceny działalności Zakładu dokonuje Prezydent Miasta lub osoba
przez niego upoważniona.
§9.
konkursu.

Dyrektor Zakładu zatrudniany jest przez Prezydenta Miasta po przeprowadzeniu

§10. 1. Dyrektor Zakładu reprezentuje Zakład na zewnątrz i jednoosobowo kieruje jego
działalnością na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta, w szczególności
do:
1) zaciągania w imieniu Zakładu zobowiązań finansowych oraz zarządzania składnikami
majątkowymi Zakładu;
2) zawierania i rozwiązywania umów z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie zatrudniania
bezrobotnych w ramach robót publicznych i refundacji płac i innych kosztów z tym związanych;
3) zawierania i rozwiązywania umów wynikających z przedmiotu i zakresu działalności Zakładu.
2. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.
§11. 1. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem przy pomocy podległych mu komórek
i stanowisk funkcyjnych.
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. Dla sprawniejszego kierowania Zakładem Dyrektor może, po zasięgnięciu opinii
Prezydenta Miasta, powołać swojego zastępcę (zastępców).
4. Dyrektor jest odpowiedzialny przed Prezydentem Miasta za działalność Zakładu,
a w szczególności za należytą organizację pracy oraz za prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami
celowości, rzetelności i gospodarności, funkcjonowanie Zakładu.
5. Wewnętrzną strukturę organizacyjną Zakładu określa schemat organizacyjny
zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.
6. Szczegółowy podział zadań i obowiązków pomiędzy komórki organizacyjne,
kierownicze i samodzielne stanowiska pracy, określa regulamin organizacyjny Zakładu zatwierdzany
przez Prezydenta Miasta na wniosek Dyrektora Zakładu.
7. Zadania i obowiązki oraz uprawnienia pracodawcy i pracowników Zakładu określa
regulamin pracy opracowywany przez Dyrektora Zakładu w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Zasady wynagradzania oraz przyznawania świadczeń pracownikom określa
regulamin wynagradzania.
9. Zmiany w schemacie organizacyjnym oraz w regulaminie organizacyjnym Zakładu
mogą być dokonywane w trybie właściwym do ich wprowadzenia.

ROZDZIAŁ IV
Mienie Zakładu
§12. 1. Mienie Zakładu stanowi własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pozostającą
w użytkowaniu Zakładu.
2. Środki trwałe i nietrwałe mogą być nabywane i zbywane przez Zakład w ramach
udzielonego pełnomocnictwa oraz posiadanych środków finansowych.
3. Przejęcie przez Zakład poszczególnych składników mienia następuje w drodze
stosownej decyzji i sporządzonego protokołu lub stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta.
4. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem i zapewnia
jego ochronę.

ROZDZIAŁ V
Gospodarka finansowa Zakładu
§13. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
2. Dochody uzyskiwane przez Zakład z tytułu opłat czynszowych przeznaczone są na
pokrycie kosztów zarządzania budynkami i lokalami komunalnymi, terenami przyległymi oraz koszty
wynikające z planów remontów.
3. Zakład otrzymuje z budżetu miasta dotacje przedmiotowe i celowe w wysokości
ustalanej corocznie w budżecie miasta.
§14.

1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Prezydent Miasta.
3. Odpowiedzialnym za realizację planu finansowego jest Dyrektor Zakładu.

§15. 1. Dyrektor Zakładu jest obowiązany do składania sprawozdań z wykonania planu
finansowego, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w §13 ust. 1 niniejszego Statutu.
2. Zakład prowadzi rachunkowość według zasad określonych w przepisach
o rachunkowości w zakresie dotyczącym zakładów budżetowych oraz prowadzi na tej podstawie
sprawozdawczość wymaganą odrębnymi przepisami.
3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski przeprowadza zespół d/s audytu wewnętrznego.

ROZDZIAŁ VI
Kontrola i nadzór nad działalnością Zakładu
§16.

1. Kontrolę wewnętrzną w Zakładzie sprawują:

1) Dyrektor Zakładu i główny księgowy – w zakresie spraw finansowych, zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie;
2) kierownicy komórek organizacyjnych Zakładu – w zakresie ustalonym przez Dyrektora Zakładu.

2. Dyrektor Zakładu ustala system kontroli wewnętrznej w postaci regulaminu kontroli
wewnętrznej.
§17.

Kontroli działalności Zakładu dokonuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

§18. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Prezydent Miasta, a w zakresie gospodarki
finansowej – zespół d/s audytu wewnętrznego.
.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§19. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie
przepisy ustaw, o których mowa w §5 pkt 1-3 oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy,
do których stosowania obowiązany jest Zakład.
§20.

Statut Zakładu oraz jego zmiany uchwala Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

