
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 6/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 4 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  506,  1309  i  1571)
w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245 oraz 2019 poz.
1287),  uchwały  nr  1118/XLIV/2018  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  24  maja  2018  r.
w sprawie  określenia  regulaminu  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania
publicznego  z  zakresu  wychowania  przedszkolnego  oraz  kryteriów  wyboru  ofert
(Dz. Urz.  Woj.  Lubelskiego  z  2018  r.  poz.  3112)  oraz  §  22  ust.  1  Regulaminu
Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia
nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  z  późn.  zm.  zarządzam,
co następuje:

§ 1

Ogłaszam wyniki  otwartego konkursu ofert  na  realizację  zadania  publicznego
z  zakresu  wychowania  przedszkolnego  ogłoszonego  zarządzeniem  nr  122/7/2019
Prezydenta Miasta Lublin  z  dnia 30 lipca 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

§ 2

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

§ 3

Nadzór  nad  realizacją  zarządzenia  powierzam  Zastępcy  Prezydenta
ds. Oświaty i Wychowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

                         (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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