Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Izabelin
z dnia …….…..2021r.

Statut Gminnej Stołówki w Izabelinie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Gminna Stołówka w Izabelinie zwana dalej „Stołówką” jest jednostką organizacyjną Gminy
Izabelin, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Podmiotem prowadzącym Stołówkę jest Gmina Izabelin.
3. Siedzibą Stołówki jest Hornówek
4. Bezpośredni nadzór nad Stołówką sprawuje Wójt Gminy Izabelin
5. Stołówka prowadzi działalność na terenie Gminy Izabelin, z zaznaczeniem, iż dopuszcza się
świadczenie usług również poza jej granicami.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§ 2.
1.Przedmiotem działalności Stołówki jest realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej,
których celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych.
2.Do zadań Stołówki należy:
1) przygotowanie, dostarczenie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do gminnych
przedszkoli i szkoły na terenie Gminy Izabelin;
2) przygotowywanie posiłków dla osób z terenu Gminy Izabelin w ramach żywienia
finansowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
3) przygotowywanie i sprzedaż posiłków dla innych osób:
4) spotkania edukacyjne w zakresie zdrowego żywienia;
5) kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego żywienia;
6) propagowanie zdrowego stylu życia i odżywiania.
Rozdział 3
Organizacja Stołówki
§ 3.
1. Stołówką kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor reprezentuje Stołówkę na zewnątrz.
3. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje upoważniony przez Dyrektora pracownik.

4. Pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy jest Stołówka. Dyrektor wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stołówki.
5. Dyrektora Stołówki zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Izabelin.
6. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Wójt Gminy Izabelin.
7. Strukturę organizacyjną Stołówki oraz szczegółowy podział czynności między stanowiska pracy
określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzany przez Wójta Gminy Izabelin.
8. Stołówce, jako placówce obsługiwanej, zapewnia się na podstawie przepisów ustawy o
samorządzie gminnym, prowadzenie obsługi przez Centrum Usług Wspólnych Izabelin w
zakresie:
1) obsługi finansowej:
a) obsługi finansowo-rachunkowej jednostki obsługiwanej,
b) obsługi płacowej jednostki obsługiwanej,
c) sprawozdawczości jednostki obsługiwanej,
2) obsługi administracyjnej:
a) obsługi prawnej jednostki obsługiwanej.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 4.
1. Stołówka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach
publicznych, ustawie o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych.
2. Podstawą gospodarki Stołówki jest roczny plan finansowy.
Rozdział V
Mienie Stołówki
§ 5.
Stołówka gospodaruje mieniem pozostającym w jej posiadaniu jedynie do realizacji celów związanych
z działalnością statutową.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 6.
Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy Izabelin w trybie właściwym dla jego uchwalenia

