REGULAMIN ORGANIZACYJNY
JEDNOSTKI BUD iNT OWEJ,,ZNGLUGA SWTXOUJSKA''
W SWINOUJSCIU

Rozdzial

I

PODSTAWA PRAWNA DZIALANIA

$1

1.

Jednostka Bud2etowa ,,ZegIuga Swinoujska"
na podstawie Uchwaly

2,

w SwinoujSciu zwana dalej Jedno stkq dziala
Nr XXII/123/99 Rady Miasta SwinoujSciaz dnia30.l2,I999r.

Jednostka nie posiada osobowoSci prawnej. DzialalnoS 6 prowadzi w imieniu Miasta.

Rozdzial

II

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAI,ANIA
$2

1'

Przedmiotem dzialania Jednostki jest utrzymame i eksploatacja wodnych pot4czeh
transportowych pomigdzy wyspami Wolin iUznam orazinne uslugi wymienione w ust.3 .

2.

Zal<res dzialania Jednostki obejmuje obslugg przeprav\ry promowej: SwinoujScie
Warsz6w

i Swinoui Scie-Centrum

3.

W celu obniZenia koszt6w przeprawy Jednostka Swiadczy nastgpuj4ce uslugi odplatne:
wynajem prom6w, nabrzeLy, obiekt6w ( pomieszczef ) i teren6w przyleglych
bgd4cych w gestii jednostki,
uslugi reklamowe,
obslugg j ednostek obcych armator6w,
inne ustrugi.

4.

Uzyskane dochody przekazywane

sQ

do Budzetu Miasta,

Rozdzial

III

ORGANIZACJAJEDNOSTKI
$3

1.

Jednostka podlega Radzie Miasta. Funkcjg bezpoSredniego Nadzoru sprawuje Prezydent
Miasta.

2.

Dyrektora Jednostki powoluje i odwoluje Prezydent Miasta,

3.

Dyrektor kieruje dzialalnolci4 jednostki na podstawie pelnomocnictwa udzielanego przez
Prezydenta Miasta.

4.

Dyrektor jest kierownikiemzaldadu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

5. Do czynno6ci

przekraczajEcych zakres pelnomocnictwa potzebnajest zgoda Prezydenta

Miasta.

6. Dyrektor

jednostki samodzielnie decyduj e o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania
sktradnik6w maj4tkowych przy zachowaniu odrgbnych przepis6w prawa i w ramach

udzielonego pelnomocnictwa.

$4

L

Dyrektor Jednostki kieruje Jednostk4 przy pomocy:
a/ Kierownika Dzialu Eksploatacji
bl Kierownik a Dzialu Technicznego
cl Kierownik a Dzialu Kadrowo-Placowego
dl Gl6wnego Ksiggowego
el podleglych mu bezpoSrednio kom6rek i stanowisk funkcyjnych.

2.

Zadanrem Kierownika DziaLu Eksploatacji jest organizacja i nadz6r nad utrzymaniem
przepra.u{Y promowej. Zadaniapowyzsze realizowane sqprzeznastgpuj4ce sluzby:
sLuzba dyspozytorska
obsluga plywaj1ca
obsluga l4dowa ( cumownicy )

3'.

Zadanrem Kierownika Dzialu Technicznego jest utrzymame w sptawnosci technicznej
jednostek plywaj4cych, nabrze|y oraz obiekt6w technicznych jednostki. Zadama
powyzsze teahzowane s1przeznastgpuj4ce kom6rki organizacyjne i stanowiska:
Gl6wny specjalista ds. technicznyc
Magazyn, zaopatrzenie i transport
Warsztat Po sotowia Techniczneso

4.

Zadamem Gl6wnego Ksiggowego jest:
prowadzenia rachunkowoSci jednostki, wykonywania dyspozycji Srodkami pienigZnymi,
dokonywania wstgpnej kontroli zgodnoSci operacji gospodarczych i finansowych
zplanem finansowym oraz kompletnoSci i rzetelnoSci dokumentow dotyczqcych operacji
gospodarczych i finansowych.

5

Z adantem Ki ero wnik a D ziaLu Kadrowo - Pl ac o we g o j e st

prowadzenie

w

:

pelnym zakresie spraw kadrowych, socjalnych oraz placowych

pracownikow j ednostki,

6

7.

Oprocz wymienionych powyZej kierownik6w, Dyrektorowi podlegaj4 bezpoSrednio:
inspektor ds. Bezpieczeflstwa i Higiena pracy
inspektor ds. administracyjno-marketingowych
specj alista ds. zam6wieri publicznych
sekretariat i administracj a

Podzial zadah oraz zal<resy uprawniefr obowi4zk6w i odpowiedzialnoSci Kierownik6w
Dzialow, sekcji i samodzielnych stanowisk ustala Dyrektor,
SzczegSLowe zakresy dzialalnofici, odpowiedzialnoSci
aktach osobowych pracownik6w.
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IV

i

obowi4zk6w znajduj4 sig w

MIENIE JEDNOSTKI
$s

Mienie Jednostki jest mieniem komunalnym.

Rozdzial V

D

ZIAT, ALNO S C

JE DNO

S

TKI

s6
1.

Do dokonywania czynnoSci prawnych w imieniu Jednostki upowazniony jest Dyrektor w
granicach udzieloneg o przez Prezy dentaMiasta pelnomocnictwa.

2.

W miarg polrzeby Dyrektor ustanawia pelnomocnik6w.

a

icy dzialaj q w grani cach i ch umo cowani

J

P

4.

Udzielanie pelnomocnictwa wmaga formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

elno mo cn

a.

$7

1.

Zasady finansowaniai rozhczania z BudZetem Miasta okresla Ustawa z dnia27 .08,2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr r57 poz. 1240 ) z po1niejszymi zmianami.

2.

Plan Finansowy Jednostki zatwierdzaPrezydent Miasta.

3.

Kontrolg prawidlowoici rozliczeri Jednostki zBtdzetem Miasta przeprowadza
Miasta.

- Skarbnik

$8

1.

W Jednostce obowi4zuje:
Regulamin Pracy
Re gulami n v,ry nagr adzania i wi adc zefr zw iqzany ch z pr ac q.
Regulamin ZFSS
Regulamin Kontroli Zarzqdczej
Regulamin Zamowiui Publicznych do kt6rych nie maj1 zastosowania przepisy
ustawy z dnia 29 .0 1 .200 4r. Prawo Zamowreh publicznych
Kodeks Etyki pracownik 6w 1eglugi Swinouj skiej
S

$e
Dyrektor jednostki wydaje przepisy wewngtrzne

w formie zarzEdzeri,

polecen

i

decyzji

organrzacyjnych.

$10
Pisma wychodz4ce na zewn4trz zal<Ladu podpisuje Dyrektor lub upowaantem pracownicy
zgodnie z udzielonym pelnomocnictwem.

$11

z

CaloksztaNr spraw zwi4zanych
przyjmowaniem, rejestrowaniem
przy chodzqcej i wycho dzqcej korespondencj i prowadzi S ekretariat.

i

rozprowadzamem
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VI

SYSTEM KONTROLI

$12

1,

System kontroli obejmujg kontrolg wewngtrzn4

2.

Kontrolg wewngtrzn4 sprawuj4

Gl6wny

i kontrolg zewnEtrznq,

:

Ksiggowy w

zakresie rachunkowo5ci, gospodarki finansowej i

maj4tkowej Jednostki.

Kierownicy poszczeg6lnych kom6rek organrzacyjnych

w

zakresie im

podporz4dkowanym.
Uprawomocnieni przez Dyrektora pracownicy Jednostki lub osoby fizyczne oraz
prawne spoza Jednostki przy czym zasady i tryb ich kontroli ustala kaad,orczowo
Dyrektor.

3.

Kontrolg zewngtrzn4w Jednostce sprawuj4:
zespoly powolywane doralnie przez prezydenta Miasta,
Wydzial Audytu Wewngtrznego i Kontroli,
zespoly powolywane doru2nie w zakresie ustalonym przezDyrektora,
inne organy i instytucje , kt6rych uprawnienia kontrolne wynikaj4
odrgbnych przepis6w ( np. PIP, UM itp. )

Rozdzial

VII

z

mocy

NADZOR NAD JEDNOSTKA

$13
Oceng dzialalnoici Jednostki orazpracy Dyrektora dokonuje Prezydent Miasta.

Rozdzial

vIII

PRZYJMOWANIE SKARG I

wNlosKow

$14

1'

Przyjmowanie skarg i wniosk6w odbywa sig codziennie w ramach godzin pracy zakladu.

2'

Kom6rki merytoryczne, kt6rych dotyczq skargi przygotowuj
przedl<ladaj4 Dyrektorowi do r ozp atrzenia.

3.

Odpowiedzi na skargi i wnioski udzielaDyrektor.

4

2r6dlowe dokumenty i

Rozdzial

IX

POSTANOWIENIA KONCOWE

sls
Regulamin Organizacyjny Jednostki Bud2etowej ,,Zegluga Swinoujska"
wchodzi w zycie z dniem 01 marca 2020 r.

w

SwinoujSciu

