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UCHWAŁA NR XLVIII/333/10
RADY GMINY W BOGORII

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie nadania statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii . 

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy w Bogorii uchwala co następuje: 

§ 1. 

Nadaje się Statut Jadłodajni Gminnej w Bogorii w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą od 1 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Zygmunt Madej
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Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/333/10

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 października 2010 r.

Statut Jadłodajni Gminnej w Bogorii 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Jadłodajnia Gminna w Bogorii zwana dalej „Jadłodajnią” jest jednostką budżetową . 

2. Jadłodajnia działa w granicach administracyjnych Gminy Bogoria. 

3. Jadłodajnia podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Bogoria. 

4. Siedziba Jadłodajni mieści się w Bogorii przy ul. Rynek 7. 

§ 2. 

Jadłodajnia działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy 

1) ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 
z późn.zm.), 

4) niniejszego Statutu, 

5) innych aktów prawnych. 

Rozdział 2.
Cele i zadania 

§ 3. 

Celem działalności Jadłodajni jest zapewnienie wsparcia społecznego osobom i rodzinom w zakresie 
umożliwienia całodziennego wyżywienia w placówce gastronomicznej o charakterze otwartym. 

§ 4. 

Zadania Jadłodajni obejmują w szczególności: 

1) wydawanie posiłków dla osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 

2) wydawanie posiłków dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej objętych usługami opiekuńczymi, 

3) organizacja i obsługa akcji i spotkań okolicznościowych skierowanych do podopiecznych Ośrodka 
Pomocy Społecznej i organizacji pozarządowych działających w systemie pomocy społecznej, 

4) wydawanie posiłków dla osób biorących udział w akcjach ratowniczych o znamionach kryzysu oraz osób 
poszkodowanych przez klęski żywiołowe i ekologiczne lub zdarzenia losowe. 

5) sprzedaż wyrobów kulinarnych i w systemie abonamentowym, 
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§ 5. 

W celu realizacji zadań statutowych Jadłodajnia współpracuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi Kościołami, związkami wyznaniowymi oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi. 

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie 

§ 6. 

1. Jadłodajnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik. 

2. Stosunek pracy z kierownikiem nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy. 

3. Kierownik wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w Jadłodajni. 

4. Kierownik działa wobec wszystkich władz, organów, instytucji i przedsiębiorstw w ramach zwykłego 
zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz dokonywania czynności prawnych 
związanych z funkcjonowaniem Jadłodajni, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta 
Gminy. 

5. W celu realizacji zadań statutowych Jadłodajni, Kierownik uprawniony jest do wydawania zarządzeń, 
regulaminów i instrukcji. 

§ 7. 

1. Funkcjonowanie Jadłodajni opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie 
powierzonych zadań. 

2. Tryb pracy Jadłodajni oraz organizacje wewnętrzną i szczegółowy zakres działania określa Regulamin 
Organizacyjny ustalony przez Kierownika. 

§ 8. 

1. Kierownik Jadłodajni współpracuje z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. 

2. Nadzór nad działalnością Jadłodajni sprawuje Wójt Gminy. 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa 

§ 9. 

Jadłodajnia pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a dochody odprowadza na rachunek 
dochodów budżetu gminy. 

§ 10. 

Mienie Jadłodajni stanowią środki trwałe i pozostałe środki trwałe w użytkowaniu, których stan i wartość 
określają księgi inwentaryzacyjne oraz roczne sprawozdanie bilansowe. 

§ 11. 

Gospodarka finansowa Jadłodajni prowadzona jest według zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych i ustawy o rachunkowości. 

§ 12. 

Finansowanie zadań bieżących Jadłodajni następuję: 

1) ze środków własnuch gminy, 

2) z innych prawem dopuszczalnych źródeł. 
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§ 13. 

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki ustalony przez 
Kierownika w podziale na działy, rozdziały paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodny z kwotami 
wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Gminy. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 14. 

Statut Jadłodajni oraz jego zmiany uchwala Rada Gminy. 

§ 15. 

Niniejszy Statut obowiązuje od 01.01.2011 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 
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