
ZARZĄDZENIE Nr 74/2018 

Burmistrza Miasta Szczecinek 
z dnia 10 lipca 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia o konkursie na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie 
Miasta Szczecinek dla 220 dzieci w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. 

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

2018 r. poz. 994, z późn. zm.) art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały nr 

0(/522/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu 

na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta Szczecinek w okresie od 1 września 2018 

r. do 31 grudnia 2021 r., zarządzam, co następuje: 

S 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie Miasta 

Szczecinek w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. 

S 2. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w S 1 ust. 1 nastąpi w sposób określony w ogłoszeniu 

o konkursie, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert według regulaminu ustalonego uchwałą 

LX/522/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu 

ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola.  

S 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostanie umieszczone: 

1) na tablicy ogłoszeń: 

a) Urzędu Miasta Szczecinek, 

b) Komunalnego Centrum Usług wspólnych w Szczecinku;  

2) w Biuletynie Informacji Publicznej: 

a) Urzędu Miasta Szczecinek: www.bip.szczecinek.pl, 

b) Komunalnego Centrum Usług wspólnych w Szczecinku: voww.kcuw.szczecinek.p;  

3) na stronach internetowych: 

a) Urzędu Miasta Szczecinek: www.szczecinek.pl, 

b) Komunalnego Centrum Usług wspólnych w Szczecinku: wwwkcuw.szczecinek.pl. 

S 4. Powołuję Komisję Konkursową w składzie: 

1) przewodniczący — Piotr Tomaka- Wacławski, 

2) członek — Grażyna Strzelecka,  

3) członek — Agnieszka Hanus. 

S 5. Zadaniem Komisji Konkursowej jest w szczególności: 
1) dokonanie oceny formalnej złożonych ofert; 

2) dokonanie oceny merytorycznej ofert spełniających kryteria formalne, zgodnie z kryteriami 

określonymi w ogłoszeniu konkursu; 

3) sporządzenie listy rankingowej ocenionych ofert, zgodnie z przyznaną punktacją. 

S 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Komunalnego Centrum Usług Wspólnych w 

Szczecinku. 



S 7. Zarządzenie wchodzi w Zycie z dniem jego podpisania. 

 



 

 



 



 



 



 



  


