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ZAR^Z.ĄDZENIE NR 13/22

WOJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 31 marca 2022 roku.

w sprawie wdrożenia ,rProgramu terapeutyczno_edukaryjnego do walki ze skutkami

CovID-lg'' dla uczniów SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu.

Na podstawie art. 30 ust. 1,2 ustawy z dtia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2aŻ2 t., poz. 599 z późn. zm.l) zarządza się, co następuje:

$ 1. 1. Wójt Gminy Bartniczka zatliterdza do realizacji o,Program terapeutyczno_

edukacyjny do walki ze skutkami COVID_19 dla uczniów SzkoĘ Podstawowej w
;1,:.

Jastrzębiu'', który stanowi załącznkdo niniejszego zarządzenia,zzastrzęŻeniem ust'S.

2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu odpowiada za realizację o,Programu

terapeutyczno-edukacyjnego do walki ze skutkami COVID_I9'' dla uczniów SzkoĘ
Podstawowej w Jastrzębiu .

3. Środki określonę w programie wskazanym w ust.l otrąrmane od Gminy Bańniczka

Szkoła zobowipana jest przeznaczyć zgodnie z art. Ż ust. 2 ustawy z dniaŻ marca2a20 r. o

szczególnych rozvmązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
ł

CovID-lg, innych chorób zakuźnych oraz wywołanych nimi sy.tuacji kryzysowych.

4. Bezpośredni nadzór merytoryczny nadrealizacjąprogramu w imieniu Wójta Gminy'
Bartniczka sprawuje kierownik WOKIS.

5. Gmina Bartniczka zobowiązuje się zapewnić środki finansowe na realizację programu

pn. ,,Program terapeutyczno-edukacyjny do walki ze skutkami C0VID_19 dla uczniów

SzkoĘ Podstaviowej w Jastrzębiu '' w wysokości 65 000,00 zł.

$ 2. Realizacja programu nastąpi od 01.04.2022 r. do 3I.l2.2aŻ2 r.

$ 3. Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu zabovmązarta jest do wydatkowania Środków

finansowych w ramach programu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.202l.1129).W przypadku braku obowiązku stosowtrria tej ustawy wydatkowanie

'1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz' U. z202Żr.,poz. 583.



środków publicznych następuje po udokumentowanym badaniu rynku i skierowan iu zap7Ąań
ofertowych do co najmniej trzech podmiotów.

s 4' 1' Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu zobowiązana jest do tęrminowego rczlic,etńa
Programu.

2' Złożenię kompletnego sprawozdania końcowego (opis realizacjiprogramu' kserokopie
faktur potwierdzone za zgodnośó z oryginałem i wydruk przelewu potwierdzający
wydatkowanie przyznanych środków) traktowane jest j ako rcziiczenie programu.

3' Termin rozliczęniadofinansowania wynosi 14 dni od zakoirczenia Programu.
$ 5' l'Szkoła Podstawowa w Jashzębiu zobowiązana jest do wykorzystania przekazarrych

środków finansowych zgodnie z celem na jaki je uzyskał a i na warunkach określonych
niniej szym zaruądzeniem.

2' Działając w imioniu Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu Wydział oświaĘ, Kulfury i
Sportu Urzędu Gminy Bartniczka zobowiązany jest do prowad zenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na rcalizacjęprogramu zgodnie z
zasadami wynikającymi z ustawy z dnia29 wrześni a |994r. o rachunkowoŚci (tekst jedn. Dz.
U' z 202| r'' paz' 2l7) oraz wydatków dokonywanych z Ęch środkow w sposób
umozliwiaj ący identyfi kacj ę po szczególnych operacj i księgowych.

3'Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu zobowi v.anyjest do prowadzenia odrębnej
ewidencji dla zakupionego sprzętu' wyposażenia i Środków dydakty cznychzakupionych w
ramach rcalizacji pro gramu.

$ 6' Wykonanie zaruądzeniapowierza się Dyrektorowi SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiu.
$ 7. Zarządzenie wcho dzi w Życie z dniem podpisania.


