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RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
z dnia „.„. grudnia 2015 r.
w sprawie ok~eślenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
korzystania z Jychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

możliwości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( t.j. bz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 1 d, 1 f i 1 g ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze
zmianami)

Rada Miejska Uchwala
§ 1. Ręgulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą

„

Zapewnienie d~ieciom zamieszkałym na terenie Gminy Opoczno możliwości korzystania z
wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIX/380/14 Rady
Miejskiej w 0Rocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia
w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno", który
stanowi

załącznik

nr 1 do niniejszej

§ 2. Wykonanie

uchwały

uchwały.

powierza

się

Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uc~wała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Opocznie

Grzegorz Wołqkiewicz
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Załącznik

do

Uchwały

nr 1

Nr ........ „.„ .. „ ..

Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia„ .. „ ... „ .... „.„ .... „„„„.„.

Regulamin
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Zapewnienie
dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Opoczno możliwości korzystania ~ wychowania
przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIX/380/14 Ra~y Miejskiej w
Opocznie

§ 1. 1. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację

zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat zamieszkałym na terenie Gminy Opoczno.
w drodze konkursu ofert niepubliczne przedszkola będą otrzymywać
z budżetu Gminy Opoczno dotację na każde dziecko w wysokości równej wydatkom
bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminę Opoczno, pomniejszonym o opłaty ponoszone przez rodziców za • korzystanie z
wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy.
2.

Wyłonione

§ 2 Konkurs adresowany jest dla osób fizycznych oraz prawnych innych niż jednostki
samorządu

terytorialnego, prowadzących. niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Opoczno, wpisanych do ewidencji
niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych ' innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Burmistrza Opoczna.
§ 3. 1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, organ prowadzący niepubliczne

przedszkole

składa zobowiązanie

do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90

ust. 1 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Oprócz potwierdzenia

spełnienia

warunków

określonych

w ust. 1, oferta powinna

zawierać:

1) lokalizację i adres prowadzonego przedszkola,
2) opis realizowanego w przedszkolu programu nauczania, wychowania i opieki,
3) szczegółowy opis kwalifikacji zawodowych zatrudnionych nauczycieli,
4)

informację

o ofercie

zajęć

5)

informację

na temat posiadanego

dodatkowych w przedszkolu,
doświadczenia
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w prowadzeniu przedszkola,

6) szczegółowy lopis bazy lokalowej, w tym informację o powierzchni przypadającej na jedno
dziecko w oddziale przedszkola oraz wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w pomoce
dydaktyczne,
7) opis placu zabaw przedszkola,
8) dane kontaktowe osoby uprawnionej do udzielania

wyjaśnień

w sprawie oferty.

3. Ofertę wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenia o spełnieniu wymogów, o
których mowa w ust. 1, składa się w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Opocznie w
miejscu i terminie określonym w danym ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
4.

Ogłoszenie

o otwartym konkursie ofert zamieszcza

się:

I

1) w Biuletynie! Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie,
2) na stronie

in~ernetowej Urzędu Miejskiego w Opocznie,

3) w siedzibie

Urzędu

5.

Ogłoszenie

Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

otwartego konkursu ofert zawiera:

1) rodzaj zadania,
i

2) wysokość

środków

przeznaczonych na realizacje zadania,

I

3) zasady przyzhawania dotacji,
4) wymagane dokumenty,
5) termin i war~nki realizacji zadania,
6) termin i miejsce

składania

ofert,

7) tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.
6. Termin do

składania

ofert nie

może być

krótszy

niż

21 dni od dnia ukazania

się

ogłoszenia.

§ 4. 1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym.

2. Oferta

niespełniająca

wymogów formalnych podlega odrzuceniu,

3. Oferty złożone po terminie nie

będą

rozpatrywane.

4. Kryteria wyboru ofert:
1) dotychczasowe
2)

istniejąca

doświadczenie

oferenta w prowadzeniu przedszkola,

baza lokalowa, w tym powierzchnia

przypadająca

na jedno dziecko w oddziale,

3) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne,
4) wyposażenie; placu zabaw,
5) poziom

wyks,ztałcenia

i

doświadczenia

kadry oraz dodatkowe kwalifikacje nauczycieli,
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6) oferta dodatkowych zajęć edukacyjnych, realizowanych poza podstawą programową
wychowania przedszkolnego.
§ 5. 1 Burmistrz Opoczna powołuje komisję konkursową w składzie 5 osób oraz
wyznacza przewodniczącego celem przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej
oferty. Każdy członek komisji może przyznać po 1 punkcie za każde z kryteriów określonych
I
w§ 4. ust. 4
2. Komisja konkursowa może
dokumentów, udzielenie dodatkowych

zwrócić się
wyjaśnień

do oferenta o
lub informacji .

złożenie

dodatkowych

3. W konkursie wygrywa przedszkole, które uzyskało najwyższą liczbę punktów . W
przypadku, gdy liczba brakujących miejsc niezbędnych do zrealizowania zadani!a publicznego,
o którym mowa w § 1 ust 1, jest większa niż w ofercie, która uzyskała nc:Owyższą liczbę
punktów, pozostałe miejsca przydziela się kolejnym przedszkolom według uzyskanych przez
nie punktów. W sytuacji, gdy przedszkola uzyskają równą liczbę punktów, miejsca rozdziela
się proporcjonalnie.
4. Dokonanie wyboru ofert

nastąpi

w terminie do 30 dni od

upływu

terminu

składania

ofert.
5. Z posiedzenia komisji

sporządza się protokół,

który

podpisują

jej

członkowie.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji protokół przekazuje się Burmistrzowi
Opoczna w celu zatwierdzenia wyników konkursu.
7. Od decyzji Burmistrza Opoczna nie
8. Wyniki konkursu

przysługuje odwołanie.

ogłasza się niezwłocznie

Miejskiego w Opocznie.
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w Biuletynie Informacji Publicznej

Urzędu
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W sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

możliwości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 90 ust. 1 d, 1 fi 1 g ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)

Rada Miejska
Uchwala

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą

„

Zapewnienie dizieciom zamieszkałym na terenie Gminy Opoczno możliwości korzystania z
wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w Uchwale nr XXXIX/380/14 Rady
Miejskiej w Opocznie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia w publicznych przedszkolach, punktach przedszkolnych i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prow~dzonych przez Gminę Opoczno", który
stanowi załączn1ik nr 1 do niniejszej uchwały.
1

1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

•

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14'dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Opocznie

Grzegorz

NACZELNIK

Wydr~~iaty
mgr A*1r1k Zię'hicki

Wołqkiewicz

