PROJEKT
Uchwała Nr ..................
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój
z dnia .....................
w sprawie: nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu - Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a l a:
§1
Nadać statut Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu - Zdroju stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie - Zdrój.
§3
Traci moc Uchwała Nr XV.107.2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
nadania statutu Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu w Jastrzębiu Zdroju.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przygotował …………………………………..

Sprawdził ………………………………………

Zatwierdziła ……………………………………

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .............................
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój
z dnia ................ 2015 r.

STATUT
Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu - Zdroju
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu - Zdroju, zwany dalej także "JZK" jest jednostką budżetową
utworzoną na mocy Uchwały Nr XLV/931/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 29 czerwca 2006 r. w
sprawie przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego pod
nazwą Jastrzębski Zakład
Komunalny w Jastrzębiu Zdroju w jednostkę budżetową.
§2
Podstawą działalności JZK są w szczególności:
1) Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
2) Ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
3) Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
§3
1. Siedzibą JZK jest miasto Jastrzębie - Zdrój ul. Dworcowa 17D.
2. Terenem działania JZK jest miasto Jastrzębie - Zdrój.

Rozdział II
PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO
W JASTRZĘBIU - ZDROJU
§4
1. Przedmiotem działalności JZK jest:
1) administrowanie targowiskami miejskimi,
2) zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
3) administrowanie miejskimi parkingami usytuowanymi poza pasem drogowym dróg publicznych,
4) zarządzanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,
5) zarządzanie gminnym punktem zbierania odpadów niebezpiecznych,
6) utrzymanie szaletów miejskich,
7) utrzymanie miejskich zegarów,
8) utrzymanie podświetlanych nazw osiedli,
9) utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej,
10) pobór opłaty targowej,
11) wykonywanie czynności związanych z obsługą strefy płatnego parkowania na rzecz zarządcy drogi
w zakresie:
a) sprzedaży biletów parkingowych, kart abonamentowych i kart parkingowych pojazdu o
napędzie hybrydowym lub elektrycznym,
b) prowadzenia kontroli prawidłowości wnoszenia opłat za postój,
c) przygotowywania dokumentacji niezbędnej do podjęcia windykacji należności z tytułu
nieopłaconego postoju,
d) technicznej obsłudze parkomatów,
12) utrzymanie pionowego oznakowania dróg publicznych i sygnalizacji świetlnych,
13) wykaszanie i utrzymanie zieleni miejskiej,
14) porządkowanie terenów miejskich,
15) sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganie bezdomności zwierząt,
16) wymiana piasku w miejskich piaskownicach i placach zabaw,
17) usuwanie dzikich wysypisk odpadów,

18) magazynowanie i sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki,
19) planowanie, prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
2. Działalność podstawowa JZK obejmuje zarządzanie targowiskami miejskimi, cmentarzami
komunalnymi, schroniskiem dla bezdomnych zwierząt i utrzymanie zieleni miejskiej.

Rozdział III
ORGANIZACJA JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU
§5
1. Pracą JZK kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta.
2. Dyrektor reprezentuje JZK na zewnątrz.
§6
Strukturę organizacyjną, zadania i działania poszczególnych komórek organizacyjnych JZK oraz nadzór i
kontrolę wobec pracowników JZK określa regulamin organizacyjny.
§7
1. JZK jest pracodawcą wobec pracowników JZK w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor JZK lub upoważniona przez niego
osoba.
Rozdział IV
ZASADY DZIAŁANIA JASTRZĘBSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU
§8
1. Podstawą gospodarki finansowej JZK jest plan finansowy dochodów i wydatków.
2. Nadzór nad działalnością JZK sprawuje Prezydent Miasta.
Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9
Zmiany statutu JZK mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

