
STATUT 

Załącznik do uchwały nr V/2/2018 
Zgromadzenia Górnośląsko
Zagłębiowskiej Metropolii 
z dnia 16 lutego 2018 roku 

Zarządu Transportu Metropolitalnego 

I. Postanowienia ogólne 

§1

1. Zarząd Transportu Metropolitalnego zwany dalej „ZTM" jest jednostką budżetową

Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Nadzór nad działalnością ZTM sprawuje Zarząd Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii.

3. ZTM działa na podstawie:

1) ustawy z dnia ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym

w województwie śląskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 730);

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U.

z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.

U. z 2017 r. poz. 2077);

4) niniejszego statutu.

§2

Siedzibą ZTM jest miasto Katowice. 

li. Przedmiot i zakres działalności 

§3

1. Przedmiotem działania ZTM jest wykonywanie zadań Górnośląska - Zagłębiowskiej

Metropolii zwanej dalej „Metropolią" w zakresie organizowania publicznego transportu

zbiorowego.

2. Do zadań ZTM należą następujące sprawy:

1) przygotowanie i przedstawienie propozycji działań zmierzających do przejęcia zadań

od obecnych organizatorów transportu publicznego działających na terenie Metropolii;

2) przygotowanie projektów uchwał dotyczących organizacji metropolitalnych przewozów

pasażerskich;



3) prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb

transportowych mieszkańców;

4) planowanie sieci i układu linii w zakresie metropolitalnych przewozów pasażerskich,

5) opracowywanie założeń do rozkładów jazdy w zakresie publicznego transportu

zbiorowego organizowanego przez Metropolię;

6) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań zmierzających do zawarcia umów

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

7) zawieranie i realizacja umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu

zbiorowego oraz zmiana, rozwiązywanie i odstępowanie od tych umów - w tym na

rzecz osób niepełnosprawnych;

8) ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego

transportu zbiorowego;

9) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego;

1 O) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego; 

11) kontrola prawidłowości uiszczania przez pasażerów opłat za przejazd środkami

transportu publicznego (kontrola biletowa);

12) podejmowanie działań związanych z dochodzeniem należności związanych

z przewozem osób w ramach publicznego transportu zbiorowego;

13) realizuje wynikające z przepisów prawa obowiązki w zakresie publikowania informacji

związanych z pełnieniem funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Ili. Organizacja ZTM 

§4

1. Jednostką kieruje Dyrektor ZTM, z którym stosunek pracy nawiązuje rozwiązuje 

Przewodniczący Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za

nie pełną odpowiedzialność.

3. Dyrektor ZTM ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego

statutu.

4. Wewnętrzną organizację ZTM, zakresy obowiązków, uprawnień pracowników

zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określi regulamin organizacyjny

uchwalany przez Zarząd Górnośląska-Zagłębiowskiej Metropolii.

5. Dyrektor ZTM nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z Zastępcami Dyrektora ZTM

i Głównym Księgowym
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6. Dyrektor pełni wobec pracowników ZTM funkcję pracodawcy.

7. Dyrektor ZTM działając w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa:

a) zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz;

b) samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników

majątkowych, w które wyposażona jest jednostka przy zachowaniu wymogów

przewidzianych przepisami prawa.

IV. Mienie

§5

1. ZTM gospodaruje powierzonym mieniem komunalnym oraz zapewnia jego prawidłową

eksploatację i ochronę.

2. Mienie ZTM może być wykorzystane jedynie dla potrzeb związanych z działalnością

statutową.

V. Zasady gospodarki finansowej 

§6

1. ZTM jest jednostką budżetową, dochody i wydatki ZTM w całości objęte są budżetem

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

2. ZTM prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego.

3. Rachunkowość ZTM prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki

budżetowe.

4. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową ZTM ponosi Dyrektor.

VI. Postanowienia końcowe

§7

Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie obowiązującym dla jego 

uchwalenia. 
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