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Z^RZ"ĄDZENIE NR 14122

wÓ.rrł GMINY BARTNIC ZKA
z dnia 31 marca Ż022 roku.

w sprawie wdrożenia ,,Programu terapeutyczno-edukacyjnego do walki ze

skutkami CovID_l9'' dla uczniów Szkoły Podstawowej w Radoszkach.

Na podstawie art. 30 ust. 1,2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnyn (Dz.

|J. z 2022 r., poz. 599 z p,óźn. zm.|) zaruądza się, co następuje:

$ 1. 1. Wójt Gminy Bartniczka zatwierdza do realizacji ,,Program terapeutycłno-

edukacyjny do walki ze skutkami CovID-lg dla uczniów Szkoły Podstawowej w

Radoszkach'', który stanowi załączrukdo niniejszego zaruądzęniazzasttzeŻetiem ust.5.

2.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach odpowiada za realizację ,,Programu

terapeutyczno-edukacyjnego do walki ze skutkami COVID_19'' dla uczniów Szkoły

Podstawowej w Radoszkach .

3. Środki określone w programie wskazanym w ust.l otrzymane od Gminy Barfiriczka

Szkoła zobawiązana jest przęznaczyó zgodnie z art.2 ust. 2 ustawy z dnia2 marca2a20 r. o

szczególnychrozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczańem

CovID-lg, innych chorób zakuŹnychoraz Wywołanych nimi s1'tuacji kryzysowych.
ł

4' Bezpośredni nadzór merytoryczny nadrea|izacjąprogramu w imieniu Wójta Gminy

Bartniczka sprawuj e kierownik WOKIS.

5. Gmina Bartniczka zobowiryuje się zapewniÓ środki finansowe na realizację programu

pn. 
',Program terapeutyczno-edukacyjny do walki ze skutkami COVID-19 dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Radoszkach '' w wysokości 50 000,00 zł.

$ 2. Realizabja programu nastąpi od 01.04.2022 r. do 31.12.2022 r.

$ 3. Szkoła Podstawowa w Radoszkach zobowiązaria jest do wydatkowania środków

finansowych w ramach programu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.202I.1129).W prz1padku braku obowiązku stosowania tej ustawy wydatkowanie

17 ZmiaIly tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszone w Dz. U' z2022r.,poz. 583.
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środków publicznych następuje po udokumentowanym badaniu rynku i skierowaniu zapytait

ofertowych do co najmniej trzech podmiotów.

$ 4. 1. Szkoła Podstawowa w Radoszkach zobowiązanajest do terminowęgo rozliczenia
Programu.

2. ZłoŻenie kompletnego sprawozdania końcowego (opis realizacji programu, kserokopie

faktur potwierdzone za zgodność z oryginałem i wydruk przelewu potwierdzający

wydatkowanie przyznanych środków) traktowane jest jako rozliczenię programu.

3. Termin rozliczeniadofinansowania wynosi 14 dni odzakończenia Programu.

$ 5. l.Szkoła Podstawowa w Radoszkach zobowi:ązana jest do wykorzystania

przekazarrych środków finansowych zgodnie z cęlem na jaki je uzyskała i na warunkach

okreŚlonych niniej szym zarządzeniem.

2- Działając w imieniu Szkoły Podstawowej w Radoszkach Wydział oświaty' Kultury i
Sportu Urzędu Gminy Bartniczka zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji

księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację programu zgodnie z zasadani

wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. IJ. z

202I r., poz. 2l7) oraz wydatków dokonywanych z tych środków w sposób umożliwiający

identyfikacj ę poszczególnych operacj i księgowych.

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoszkach zobowiązany jest do prowadzenia

odrębnej ewidencji dla zakupionego sprzętu, wyposaŻenia i środków dydaktycznych

zakupionych w ramach realizaqi programu.

$ 6. Wykonanie zarządzerua powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w

Radoszkach.

$ 7. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


