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ZARZĄDZENIE Nr 20117
WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 3 kwietnia 2017 r,

w sprawie dożywiania dzieci w wieku przedszkolnym w ramach wieloletniego programu
rządowego pn. ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania'' w jednostkach organizacyjnych

Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. IJ . z
2016 r., poz. 446 z póżnzm.) art. 48 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 72 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z poźn. zm.) oraz Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z
dnia 10 grudnia 20I3r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania ',Pomoc państwa w zakresie dozywiania" na lata
2014 - 2020 (MP z dnia 17 grudnia 2013 r.,poz.1024), zarządzam co następuje:

$ 1. W ramach realizacji zadań własnych o charaktęrze obowiązkowym, określonych w art. 17
ust. 1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej jako Koordynator wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin w zakresię dozywiania ,,Pomoc państwa w zakresie
dożywiania" na lata 2014 - 2020 na szczeb\u Gminy Bartniczka powierzam Gminnemu
ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartniczce we współdziałaniu z Przedszkolem Publiczn5rm
w Łaszewie realtzację wieloletniego programu w zakresie dozywiania ,,Pomoc państwa w
zakręsie dozywiania''
$2. Przedszkole Publiczne w Łaszewie odpowiada za przygotowywane i dostarczane posiłki.
Posiłki winny spełniać wymagania jakie muszą spełniac środki Spozywcze stosowane w
ramach Źywienia zbiorowego dzieci w jednostkach systemu oŚwiaty, okręślone w
Rozporządzent) Ministra Zdrowia z dnta 26 Lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedazy dzieciom t młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wmagań, jakie muSZą spełniać środki Spozywcze stosowane w ramach
zywienia zbiorowego dzięci t mŁodzieŻy w tych jednostkach.

$3. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce dostarczy Dyrektorowi Przedszko|a
Publicznego w Łaszewie listę dzieci, którym przyznał decyzją administracyjną pomoc w
formie jednego gorącego posiłku dziennie.
$4. Naleznośó za usługi będzie przekazywana miesięcznie bezpośrednio na rachunek
podmiotu wybranego przez Przedszkole Publiczne w Łaszewie' na podstawie Faktury VAT
od podmiotu bezpoŚrednio realizującego zadanie oraz potwierdzeniu wykonania usługi pIzez
Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewię. Faktury VAT będą sporządzane w oparciu
o:

1. liczbę dzieci uprawnionych do otrzymantapomocy w formie gorącego posiłku,
2. kosztu jednostkowego posiłku,
3. okresu dozywiania (ilośó dni).

$5. Wykonanie zatządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego ośrodka Pomocy
Społecznej w Bartniczce i Dyrektorowi Przedszkola Publicznego w Łaszewie.
$6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

otrzymuia do wiadomości:
1. Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łaszewie,
2. Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.


