
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/220/16 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usługowo - Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych  

w Ornontowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446/  oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami/ na wniosek Wójta Gminy. 

Rada Gminy Ornontowice 

uchwala: 

§ 1. Uchwala się Statut Zakładu Usługowo – Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach 

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Statut Zakładu Usługowo – Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach  

będący załącznikiem do Uchwały Nr XXVII/153/2000 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 czerwca 2000 r.  

w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Usługowo – Pomocniczy dla 

Jednostek Oświatowych” oraz Uchwała Nr VII/38/03 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 marca 2003 r.   

w sprawie zmian w Statucie Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach  

i Uchwała Nr XXXIII/337/13 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian  

w Statucie Zakładu Usługowo - Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice i Dyrektorowi Zakładu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Zientek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 grudnia 2016 r.

Poz. 7013



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/220/16 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

STATUT 

Zakładu Usługowo-Pomocniczego dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach 

Rozdział 1. 

Postanowienia Ogólne 

§ 1. Zakład Usługowo – Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych w Ornontowicach zwany w dalszej części 

„Zakładem” jest jednostką organizacyjną Gminy Ornontowice działającą w formie jednostki budżetowej 

utworzoną w celu realizacji zadań w zakresie żywienia zbiorowego dla placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice a także dla wykonywania usług żywieniowych na zlecenie 

innych jednostek organizacyjnych w ramach pomocy socjalno - bytowej. 

§ 2. Zakład działa na podstawie obowiązującego prawa, w oparciu o przepisy: 

1) uchwały Nr XXVII/153/2000 r. Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie utworzenia 

gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zakład Usługowo - Pomocniczy dla Jednostek 

Oświatowych”, 

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, 

4) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

5) ustawy z dnia  25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, 

6) innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania jednostki i realizacji zadań, 

7) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedziba Zakładu mieści się w Ornontowicach przy ulicy Zwycięstwa 7 w budynku Gimnazjum. 

2. Terenem działalności Zakładu jest obszar Gminy Ornontowice. 

3. Zakład może używać nazwy skrótowej – ZUP. 

Rozdział 2. 

Przedmiot Działania 

§ 4. Zakład realizuje zadania określone w uchwale o jej utworzeniu a obejmuje prowadzenie żywienia 

zbiorowego zamkniętego dla potrzeb lub na zlecenie jednostek wymienionych w §1. 

Rozdział 3. 

Organizacja wewnętrzna 

§ 5. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu określa regulamin organizacyjne ustalony przez Dyrektora Zakładu. 

2. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności ustalone przez 

Dyrektora Zakładu. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Zakładu określają odrębne przepisy. 

§ 6. 1. Zakładem kieruje Dyrektor. 

2. Z pracownikami Zakładu stosunki pracy nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Zakładu będąc jednocześnie 

zwierzchnikiem służbowym tych pracowników. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca. 

§ 7. Do zakresu działań Dyrektora należy: 

1) zarządzanie Zakładem, kierowanie jego działalnością i reprezentowanie go na zewnątrz, 
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2) organizowanie pracy Zakładu, 

3) czuwanie nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi, 

4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w postaci zarządzeń, regulaminów itp. dotyczących 

funkcjonowania zakładu, 

5) sporządzanie sprawozdań z działalności Zakładu . 

Rozdział 4. 

Zasady gospodarki finansowej 

§ 8. Zakład prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych, na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy, a pobrane dochody 

odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy. 

§ 9. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków ustalony 

przez Dyrektora w oparciu o uchwalony budżet gminy. 

§ 10. Finansowanie zadań Zakładu następuje z: 

1) wpłat za wyżywienie i wpłat ze sprzedaży usług wymienionych w § 1, 

2) ze środków własnych Gminy. 

§ 11. Zakład posiada wyodrębniony rachunek bankowy. 

§ 12. Zakład prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz sporządza na ich 

podstawie sprawozdawczość finansową. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. 1. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy oraz Wójt Gminy Ornontowice. 

2. Zmiany w Statucie Zakładu mogą nastąpić w drodze uchwały Rady Gminy w trybie właściwym do jego 

uchwalenia. 
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