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ZARZĄDZENIE Nr 148/2016 

WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

z dnia 17 marca 2016 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1d ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) i Uchwały Nr XVI/127/2016 
Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego 
konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów 
wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. z 15 marca 2016 r. poz. 2519) zarządza się, co następuje:

§1

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego o nazwie "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na 
terenie Gminy Dąbrówka możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach 
określonych w Uchwale Nr XXXVI/283/2014 Rady Gminy w Dąbrówce z dnia 26 czerwca 2014 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenie udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone 
przez Gminę Dąbrówka".

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI/127/2016 Rady Gminy w Dąbrówce z 
dnia 7 marca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie 
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z udzieleniem dotacji, 
o której mowa w art. 90 ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§3

W celu oceny ofert złożonych w konkursie powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Zenon Zadrożny - Przewodniczący Komisji,

2) Robert Rataj - Z-ca Przewodniczącego Komisji,

3) Mirosława Taperek - członek Komisji,

4) Agnieszka Adam - członek Komisji,

5) Bożena Kaszuba - członek Komisji.

§4

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,



2) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dąbrówka,
3) na stronie internetowej Gminy Dąbrówka www.dabrowka.net.pl

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola 
Samorządowego w Dąbrówce.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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