
Załącznik nr 1 

do Uchwały Rady Miejskiej 

  

STATUT 

ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ  

W SZCZECINIE 

  

Rozdział I. Podstawa prawna działania 

  

§ 1. 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej - zwany dalej Zarządem jest zakładem budżetowym i 

działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 05.01.1991r. - Prawo budżetowe /Dz. U. z 1993r. Nr 72 poz. 344./.  

2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 08.05.1991r . w sprawie zakładów 

budżetowych /Dz. U. nr 42, poz. 183 oraz innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa/.  

  

Rozdział II. Postanowienia ogólne. 

  

§ 2. 

Siedzibą Zarządu jest Miasto Szczecin. 

§ 3. 

Zarząd jest wydzieloną jednostką organizacyjną miasta. 

§ 4. 

Działalność gospodarcza do realizacji zadań statutowych prowadzona jest przez Zarząd w 

formie gospodarki pozabudżetowej częściowo dotowanej z budżetu Miasta.  

  

Rozdział III. Przedmiot i zakres działania. 



  

§ 5. 

Przedmiotem działalności Zarządu jest: 

1. zarządzanie usługami komunalnymi /inicjowanie, organizowanie, nadzór i rozliczanie/ 

z zakresu użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy a w 

szczególności:  

 utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,  

 zaopatrzenie w wodę, wodociągów, kanalizacji, oczyszczania ścieków,  

 zagospodarowanie odpadów komunalnych i utrzymania czystości, zaopatrzenia w 

energię cieplną i elektryczną, systemem sieciowym,  

 lokalnego transportu zbiorowego osób,  

 zieleni komunalnej,  

 cmentarzy komunalnych,  

 utrzymania innych obiektów rekreacyjnych, sportowych i innych urządzeń 

użyteczności publicznej,  

 utrzymania budynków komunalnych,  

 innych usług,  

2. administrowanie mieniem komunalnym infrastruktury technicznej  

§ 6. 

1. Zakres prowadzonej przez Zarząd działalności określa corocznie Zarząd Miasta.  

2. Zarząd Miasta może nałożyć na Zarząd /ZIK/ obowiązek realizowania dodatkowych 

zadań, jeżeli jest to niezbędne lub celowe dla pełniejszego zaspokojenia zbiorowych 

potrzeb społeczności Miasta lub innych jednostek organizacyjnych podległych 

Zarządowi Miasta, zapewniając na ich realizację środki finansowe.  

  

Rozdział IV. Organizacja Zarządu. 

  

§ 7. 

1. Zarządem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Miasta.  

2. Dyrektor kieruje działalnością Zarządu /ZIK/ na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Zarząd Miasta.  

3. Do wykonywania czynności prawnych przekraczających zakres udzielonego 

pełnomocnictwa ogólnego wymagane jest pełnomocnictwo szczególne.  

§ 8. 

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zarządem przy pomocy kierowników działów  

2. Kierowników działów zatrudnia i zwalnia dyrektor.  



§ 9. 

1. Dyrektor Zarządu udziela pełnomocnictw kierownikom działów w granicach 

własnego umocowania.  

2. Dyrektor Zarządu udziela pełnomocnictw procesowych.  

3. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W miarę potrzeby Zarząd Miasta może ustanowić innych pełnomocników.  

§ 10. 

1. Struktura organizacyjna Zarządu oparta jest na podziale na działy  

2. Działami Zarządu są:  

 Dział Rozwoju, Ocen i Programowania,  

 Dział Nadzoru Eksploatacji,  

 Dział Administracji,  

 Dział Mienia Infrastruktury Technicznej  

§ 11. 

1. Regulamin organizacyjny Zarządu określa szczegółowo strukturę organizacyjną 

zakres działania, podział czynności i odpowiedzialność osób pełniących funkcje 

kierownicze i samodzielne w Zarządzie.  

2. Regulamin organizacyjny zatwierdza Zarząd Miasta na wniosek dyrektora.  

§ 12. 

1. Dopuszczalne jest prowadzenie działalności w ramach wydzielonych organizacyjnie 

komórek na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z określeniem zakresu 

samodzielności i zasad rozliczeń.  

  

Rozdział V. Działalność Zarządu /ZIK/. 

  

§ 13. 

1. Zarząd prowadzi działalność na podstawie rocznych planów finansowych.  

2. Plan finansowy Zarządu /ZIK/ zatwierdza Zarząd Miasta z zachowaniem wymogów 

obowiązującego prawa budżetowego.  

§ 14. 

1. Dotowanie Zarządu /ZIK/ odbywa się ze Środków wyodrębnionych na ten cel w 

budżecie Miasta.  

2. Szczegółowo sposób dotowania określany jest przez Zarząd Miasta.  

§ 15. 



Zarząd posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 16. 

1. Zarząd prowadzi rzetelną rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie 

sprawozdanie finansowe.  

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zarządu z budżetem Miasta prowadzi Inspektorat 

Rewizji UM.  

Bieżącą analizę rozliczeń finansowych z Zarządem prowadzi Skarbnik Miasta Szczecina.  

§ 17. 

Odrębne przepisy określają zasady: 

a. ewidencji, planowania, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,  

b. finansowania i rozliczania z budżetu Miasta,  

c. tworzenia i wykorzystywania funduszy,  

d. ustalania cen i opłat.  

  

Rozdział VI. Prawa i obowiązki pracowników. 

  

§ 18. 

Prawa i obowiązki pracowników określają: 

1. Kodeks pracy,  

2. Regulamin pracy.  

  

Rozdział VII. Mienie Zarządu. 

  

§ 19. 

1. Mienie Zarządu jest mieniem komunalnym.  

2. do mienia komunalnego stosuje się postanowienia z ustawy z dnia 08.03.1990r. o 

samorządzie terytorialnym.  

  

Rozdział VIII. Kontrola wewnętrzna. 

  



§ 20. 

Kontrolę wewnętrzną w Zarządzie sprawują: 

a. Kierownicy Działów w zakresie podległych im komórek organizacyjnych,  

b. Główni Księgowi w Zarządu w zakresie spraw finansowych obsługiwanej jednostki,  

c. Kierownicy innych komórek organizacyjnych w zakresie ujętym w regulaminie 

organizacyjnym oraz zleconym przez przełożonego,  

d. Inspektorzy kontroli wewnętrznej - jeżeli będą ustanowieni.  

  

Rozdział IX. Nadzór nad Zarządem. 

  

§ 21. 

Nadzór nad działalnością Zarządu /ZIK/ sprawuje Zarząd Miasta. 

  

Rozdział X. Postanowienia końcowe. 

  

§ 22. 

1. Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego 

Statutu.  

2. Zmiany w Statucie uchwala Rada Miejska.  

§ 23. 

Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy - Prawo 

budżetowe i inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

 


