
UCHWAŁA NR XXXVIII/264/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie  regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1875) i art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1943 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia warunków do realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 
określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert zgodnie z załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/264/2017

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia 30 października 2017 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania 
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

§ 1. Regulamin określa tryb przeprowadzenia  otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - zapewnienie  
możliwości  korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałym 
na terenie Gminy Świebodzice. 

§ 2. 1. Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
ogłasza Burmistrz Miasta Świebodzice.

2. Przystępując do otwartego konkursu ofert osoba prowadząca :
1) niepubliczne przedszkole składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa 

odpowiednio w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2)  niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania 

warunków, o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. 1c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 
oświaty.
§ 3. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia o otwartym konkursie 
ofert. 
§ 4. Ofertę sporządza się na druku, którego wzór określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
§ 5. 1. Oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej.
2. Ocena formalna polega w szczególności na sprawdzeniu:

1) kompletności oferty;
2) terminowego i właściwego złożenia oferty;
3) poprawności rachunkowej oferty;
4) uprawnień oferenta do złożenia oferty.

3. Oferta  niespełniająca wymogów formalnych podlegają odrzuceniu z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się możliwość złożenia wezwania oferenta, do uzupełnienia braków formalnych lub 

poprawienia błędów w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył 

taką ofertę wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia.
§ 6. Oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym są oceniane merytorycznie. 
1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta,  zgodnie 

z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie 
Gminy Świebodzice,  możliwości realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
prawa korzystania z wychowania przedszkolnego.

2. Ocena merytoryczna ofert następuje z zastosowaniem następujących kryteriów:
1) zapewnienie liczby miejsc w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego     odpowiedniej 

do aktualnych potrzeb Gminy Świebodzice;
2) godziny pracy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
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3) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;
4) forma organizacji żywienia dzieci w przedszkolu lub  innej formy wychowania przedszkolnego;
5) kwalifikacje kadry pedagogicznej, zatrudnianie specjalistów;
6) dodatkowa oferta edukacyjna realizowana w przedszkolu , innej formie wychowania przedszkolnego.

3. Burmistrz Miasta Świebodzice ma prawo do dokonania przeglądu lokalu przedszkola, innej formy 
wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Przeglądu 
dokonuje się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z dokonanego przeglądu 
sporządza się protokół.

4. Odmowa przez oferenta udostępnienia pomieszczeń celem dokonania przeglądu powoduje 
odrzucenie oferty.

§ 7. Ocena przedstawionej przez oferenta oferty jest dokonywana w oparciu o kryteria określone w   § 
6 ust. 2 z uwzględnieniem punktacji w skali od 0 do 10.

§ 8. Burmistrz Miasta Świebodzice  unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o którym mowa w § 4.

§ 9. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości :
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzice;
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego w miejscu wyznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

§ 10. Wyniki konkursu zatwierdzane są przez Burmistrza Miasta Świebodzice.
2. Burmistrz Miasta Świebodzice może odstąpić od  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. 

Informację o odstąpieniu Burmistrz Miasta Świebodzice podaje  do publicznej wiadomości w sposób 
określony w §  9.

§ 11.  Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Świebodzicach

dr Łukasz Kwadrans
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Uzasadnienie

Zgodnie z  z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016
poz. 1943 z późn.zm.) gmina ma obowiązek zapewnić możliwość wychowania przedszkolnego
dzieciom 3-4-5 i 6 letnim. Gminy mogą realizować swój obowiązek przy pomocy niepublicznych
przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Placówki te mają jednak
obowiązek funkcjonować tak jak placówki gminne. Aby osoby prowadzące niepubliczne przedszkola
i inne formy wychowania przedszkolnego mogły otrzymywać 100% dotacji i działać wg zasad
wskazanych w art. 90 ust. 1b-c ustawy o systemie oświaty, gmina musi ogłosić konkurs ofert w trybie
przewidzianym w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie.

Regulamin konkursu oraz kryteria wyboru określa rada gminy w drodze uchwały.

Podjecie uchwały uważa się za uzasadnione.
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