
Zarządzenie nr 123.2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Skawina 

z dnia 7 czerwca 2021 r. 

ED.4456.4.3.2021 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 

wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym 

zamieszkałym na terenie Gminy Skawina możliwości korzystania z wychowania 

przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022” 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) oraz uchwały nr 

XXX/447/21 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na obszarze Gminy Skawina 

niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział 

przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na obszarze 

Gminy Skawina oraz określenia kryteriów wyboru ofert zarządzam, co następuje:  

 

§1 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 

przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym 

na terenie Gminy Skawina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w 

niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022”. 

2. Szczegółowe informacje o konkursie, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Wzór oferty na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu powołuje się komisję konkursową w składzie: 

1) Marek Marzec 

2) Marzena Bulanda 

3) Anna Ciernia 

4) Magda Babiuch 

5) Jadwiga Żak – Pytlik 

 

2. Komisja konkursowa pracuje w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą nr XXX/447/21 Rady 

Miasta Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu 

otwartego konkursu ofert dla położonych na obszarze Gminy Skawina niepublicznych 



przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub 

innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z 

zakresu wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na obszarze Gminy Skawina oraz 

określenia kryteriów wyboru ofert. 

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej i oceny merytorycznej złożonych ofert  

i przedkłada rekomendacje Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skawinie. 

 

§3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu, 

2) w siedzibie urzędu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 

3) na stronie internetowej urzędu. 

 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta  

i Gminy w Skawinie oraz Przewodniczącemu Komisji Konkursowej. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


