
ZARZĄDZENIE NR 169.2019
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
wychowania przedszkolnego 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 22 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm.) oraz uchwały Nr VII.63.2019 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 
29 maja 2019 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert z dnia 29 maja 2019 r., (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z dnia 5 czerwca 2019 r. poz. 5491) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1.Zatwierdzam wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania 
przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie miasta 
Złotowa, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach”. 

2. Nazwa i adres przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ust. 1, przedstawia 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Na realizację zadania wymienionego w § 1 ust. 1 wyłonione w konkursie niepubliczne przedszkole 
otrzymywać będzie od Gminy Miasto Złotów dotację, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 3. Ogłoszenie o wynikach konkursu zamieszcza się na: 

1) stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złotowie www.zlotow.eu, 

2) stronie internetowej www.bip.zlotow.pl, 

3) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotowie. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. oświaty i kultury Urzędu Miejskiego w Złotowie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta Złotowa 

Adam Pulit
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Załącznik do zarządzenia Nr 169.2019 

Burmistrza Miasta Złotowa  

z dnia 21.08.2019 r. 

 

 

Nazwa i adres przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, 

zamieszkałym na terenie miasta Złotowa, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

w niepublicznych przedszkolach”. 

Lp. Nazwa i adres przedszkola Nazwa organu 

prowadzącego 

Deklarowana liczba 

miejsc dla dzieci 

 

1. 

 

Katolickie Przedszkole im. św. 

Wojciecha w Złotowie, ul. Moniuszki 18 

 

 

Stowarzyszenie Rodzin 

Katolickich w Złotowie 

      

         18 
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