
Zarządzenie nr 40/12/2015

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w  sprawie  powołania  komisji  konkursowej  do  spraw  oceny ofert  złożonych  
przez osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na
terenie  miasta  Lublin,  wpisane  do ewidencji  szkół  i  placówek niepublicznych
prowadzonej przez miasto Lublin na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego

Na podstawie  art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 2 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8
marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym (Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  1515),  §  7  ust.  1
Regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,  stanowiącego załącznik do
uchwały nr 293/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
określenia  regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. U. Woj. Lub.
z 2015 r.,  poz 3753)  oraz  §  22  ust.1  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu  Miasta
Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin
z  dnia  24  lutego  2011  r.  w  sprawie  nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu
Miasta  Lublin  (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta  Miasta  Lublin  z dnia 23  lipca  2015 r.
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję  konkursową  do  spraw  oceny  ofert  złożonych  przez  osoby 
fizyczne  i  osoby  prawne  prowadzące  przedszkola  niepubliczne  na  terenie  miasta 
Lublin,  wpisane  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez 
miasto  Lublin  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania 
przedszkolnego, zwaną dalej „komisją” w następującym składzie:

1) Przewodniczący  komisji  –  Barbara  Czołowska  –  Zastępca  Dyrektora 
            Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

2) Zastępca  Przewodniczącego komisji  –  Aneta  Sieradzka-Majkut  –  Główny 
            Specjalista w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

3) Członek komisji  –  Agnieszka Łukasiewicz – Inspektor  w Wydziale  Oświaty 
            i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

4) Członek komisji – Joanna Bednarska-Syska – Główny Specjalista w Wydziale 
             Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

5) Członek  komisji  –  Ewa  Wójtowicz  –  nauczyciel  doradca  metodyczny 
            wychowania przedszkolnego.
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§ 2

Rozstrzygnięcie  ostateczne  w  sprawie  wyboru  oferty  i  udzieleniu  dotacji 
podejmuje Prezydent Miasta Lublin uwzględniając wysokość środków zaplanowanych 
na realizację zadania w uchwale budżetowej.

§ 3

Komisja  działa  w  oparciu  o  Regulamin  pracy  określony  w  załączniku  do 
zarządzenia. 

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Oświaty 
i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Lublin

(-) Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.
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