Załącznik Nr 2
do uchwały XXIV/133/08
Rady Miasta Jastarni
z dnia 24 lipca 2008r.

Statut
Miejskiego Zarządu
Portu Jastarnia
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Miejski Zarząd Portu Jastarnia, zwany dalej „ Zarządem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.),
2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104 ze zm.)
3) niniejszego statutu.
§2
1. Zarząd jest jednostką budżetową Miasta Jastarni.
2. Siedzibą Zarządu jest miasto Jastarnia, a terenem działania jest obszar gminy Jastarnia.
3. Zarząd ma prawo używać skrótu „MZP Jastarnia".
§3
Nadzór nad działalnością Zarządu sprawują organy Gminy Miasta Jastarni.
§4
Zarząd używa pieczęci o treści zawierającej co najmniej nazwę i adres jednostki.
Rozdział 2
Cele, przedmiot i zakres
działania Zarządu
§5
Celem działalności Zarządu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta
Jastarni oraz użytkowników portu poprzez utrzymanie miejskich obiektów portowych i urządzeń
użyteczności publicznej.
§6
Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
1) zarządzanie nieruchomościami i miejską infrastrukturą portową,
2) eksploatacja portu,
3) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
4) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,

5) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
6) promocja portu,
7) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 3
Organizacja Zarządu
§7
Strukturę organizacyjną Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza
Miasta Jastarni.
§8

1. Zarządem kieruje jednoosobowo kierownik.
2. Kierownik odpowiada za działalność Zarządu, prawidłową realizację statutowych zadań i
efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem.
3. Czynności w sprawach z zakresu zatrudnienia wobec kierownika dokonuje Burmistrz Miasta
Jastarni.
§9
1. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje
kierownik.
3. Pracownicy Zarządu powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk
i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

1.
2.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 10
Zarząd prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych
dla jednostek budżetowych.
Podstawą gospodarki finansowej Zarządu jest roczny plan finansowy.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§13
Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

