
Zarządzenie Nr  321 /2017 
Wójta Gminy Michałowice 

z dnia 12 maja 2017 r. 
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego 
przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) na terenie gminy Michałowice 
w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 90 ust 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) a także  Uchwały Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy 
Michałowice z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert 
na prowadzenie niepublicznego przedszkola, które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1943 ze zm.) 
zmienionej uchwałą Nr XXXII/228/2017 z dnia 27 marca 2017r. , zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na prowadzenie niepublicznego przedszkola, 

które spełnia warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) na terenie gminy Michałowice w okresie 
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. nie  dokonuję  wyboru żadnej oferty do realizacji 
ww. zadania publicznego.  

2. Do otwartego konkursu ofert zgłoszono 1 ofertę: Caritas Archidiecezji Krakowskiej  
prowadzący Niepubliczne Przedszkole Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. Marii Montessori 
32-091 Raciborowice, ul. Wawelska 13. 

3. Komisja konkursowa dokonała oceny ofert pod względem formalnym oraz pod względem 
merytorycznym. 

4. W wyniku oceny komisja konkursowa nie rekomendowała oferty uzasadniając, że złożona 
oferta  nie  rokuje wysokiej jakości wykonania zadania.  

§ 3 
Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Centrum Obsługi Edukacji 
w Michałowicach.  
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

        Antoni Rumian 

Wójt Gminy Michałowice 


