Elektroninio dokumento nuorašas
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DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-342
„DĖL VIETŲ SKAIČIAUS, DIENOS MAITINIMO ĮKAINIO, TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ SĄRAŠO JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. spalio 29 d. Nr. 1-321
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,
16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2003 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-72 „Dėl Reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų
įstaigoms patvirtinimo“, Panevėžio miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. 1-342 „Dėl vietų skaičiaus, dienos maitinimo įkainio, teikiamų socialinių paslaugų sąrašo
Jaunuolių dienos centre patvirtinimo“ 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.2. dienos maitinimo įkainį vienam paslaugų gavėjui – 3,40 Eur, patiekalų gamybos
išlaidoms (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su maitinimo paslaugų
teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos
ir kt.) skiriama 50 proc. maisto produktams įsigyti skirtų lėšų.“.
2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. lapkričio 1 d.
3. Nurodyti, kad šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti apskundžiamas Panevėžio
miesto savivaldybės visuomeninei administracinių ginčų komisijai (Laisvės a. 20, 35200
Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka,
Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
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