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Załącznik 

  do Uchwały Nr 303/XLIII/09 

       Rady Miejskiej Łomży  

 z dnia 29 kwietnia 2009 r.  

 

 

S T A T U T 

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI ZAKŁAD 

BUDŻETOWY W ŁOMŻY  

 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, zwany dalej 

Zakładem, działa w szczególności na podstawie: 

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

1591 z późn. zm.). 

2) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U.z 2004 r. Nr 204, poz. 

2088 z późn. zm.) 

3) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe ( Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 

z późn. zm) 

 

4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 

2104  z  późn. zm.) 

 

5) uchwały nr 125/XXII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

miany nazwy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z siedzibą w Łomży 

 

6) Uchwały Zarządu Miasta Łomży z dnia 23.12.1991r. w sprawie utworzenia zakładu 

budżetowego pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z siedzibą w Łomży.  

 

7) niniejszego Statutu.  

 

§ 2. 1. Nazwa Zakładu brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład 

Budżetowy w Łomży.  

2.  Przedsiębiorstwo może posługiwać się nazwą skróconą : MPK ZB w Łomży. 

3.  Zakład działa na mocy Uchwały Zarządu Miasta Łomży z dnia 23.12.1991r. w 

sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji z siedzibą w Łomży.  

4. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża. 
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ROZDZIAŁ 2  

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZAKŁADU 

 

§ 3.   

1. Celem działania Zakładu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w granicach 

administracyjnych miasta Łomży w zakresie transportu zbiorowego poprzez świadczenie 

usług publicznych. 

2. Organizowanie oraz zaspokajanie potrzeb w zakresie lokalnego transportu 

zbiorowego innych jednostek samorządu terytorialnego – zakład realizuje na podstawie 

porozumień zawartych pomiędzy Miastem Łomża a daną jednostką. 

 

§ 4.  

1. Przedmiotem działania zakładu jest: 

1) świadczenie usług polegających na przewozie osób i bagażu podręcznego środkami 

miejskiej komunikacji autobusowej; 

 

2) przewóz osób niepełnosprawnych pojazdami przeznaczonymi do świadczenia tego typu 

usług; 

 

3) świadczenie innych usług o charakterze użyteczności publicznej. 

 

2.  Niezależnie od podstawowych zadań, o których mowa w § 4 zakład realizuje 

następujące usługi odpłatne: 

1) wynajem środków transportu, 

2)  usługowe prowadzenie działalności reklamowej na urządzeniach komunikacji miejskiej, 

3) wynajem i wydzierżawienie wolnych składników majątkowych. 

3. Zakład może nadto świadczyć inne drobne usługi. 

4. Szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład określa 

regulamin uchwalony przez Prezydenta Miasta Łomża. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ZARZĄDZANIE ZAKŁADEM 

§ 5.  

1. Zakład jest jednostką organizacyjną Miasta Łomża. 

2. Zakład nie posiada osobowości prawnej. 

3. Działalność gospodarcza zakładu jest prowadzona w formie gospodarki 

pozabudżetowej – zakładu budżetowego. 
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§ 6.  

1.  Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor zakładu. 

2. Dyrektora zakładu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Łomża. 

3. Dyrektor zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego   

przez Prezydenta Miasta Łomża. 

4. Zasady wynagradzania dyrektora zakładu ustala Prezydent Miasta Łomża. 

 

§ 7. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy : 

1. Zastępcy Dyrektora  

2. Głównego Księgowego; 

3. kierowników komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy. 

 

§ 8.  

1. Dyrektor zakładu zatrudnia na podstawie umowy o pracę i zwalnia swojego zastępcę 

i Głównego Księgowego. 

2. Zastępca dyrektora zakładu działa na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, 

udzielonego przez dyrektora zakładu. 

 

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną zakładu określa dyrektor zakładu w 

Regulaminie organizacyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łomża.  

 

ROZDZIAŁ 4 

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU 

 

§ 10. Zakład gospodaruje mieniem komunalnym, będącym w jego użytkowaniu i 

występuje w obrocie w imieniu i na rachunek miasta Łomża w granicach udzielonych 

pełnomocnictwem. 

 

§ 11. Zakład prowadzi działalność w oparciu o roczny plan finansowy obejmujący 

przychody, koszty działalności, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem miasta, 

opracowywany zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

 

§ 12.  Zasady kształtowania środków na wynagrodzenia określają odrębne przepisy. 

 

§ 13. Koszty działalności zakładu (oprócz „inwestycji”) równoważone są z uzyskiwanymi 

przychodami, którymi są: 
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1) przychody ze sprzedaży biletów za przewóz osób i bagażu podręcznego; 

2) przychody ze świadczenia innych usług; 

3) dotacja z budżetu Miasta Łomża; 

4) inne przychody. 

 

§ 14.  

1. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

2. Zakład może dokonywać wypłat ze swojego rachunku bankowego do wysokości 

środków zgromadzonych na tym rachunku. 

§ 15.  

1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdania 

finansowe. 

2. Zasady prowadzenia rachunkowości określają odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ 5 

MIENIE ZAKŁADU 

 

§ 16. Mienie zakładu jest częścią mienia komunalnego Miasta Łomża. 

 

§ 17. Zakład samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 

składników majątkowych, przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach.  

 

ROZDZIAŁ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18. Działalność zakładu podlega nadzorowi i kontroli przez Prezydenta Miasta Łomża. 

 

§ 19. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia. 

 

 

          Przewodniczący 

       Rady Miejskiej Łomży 

 

     Wiesław Tadeusz Grzymała 

 


