UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 27 marca 2015 r.
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert
na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art.90 ust.1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami, w szczególności wynikającymi z Dz.U.
z 2013, poz.. 827, Dz.U. z 2014, poz.811) oraz art.13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827),
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się „Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie
Gminy Szemud możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach
i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Zał cznik do uchwały nr VI/50/2015
Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2015r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie
Gminy Szemud mo liwo ci korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
§ 1.

„Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie mo liwo ci korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach
wychowania przedszkolnego”, zwany dalej „Regulaminem”, okre la tryb przeprowadzania
otwartych konkursów ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art.
90 ust. 1b lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w
art. 90 ust. 1c ustawy, które b d realizowały zadanie organizacji wychowania
przedszkolnego na zlecenie Gminy Szemud.
§ 2.

Ilekro w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie si przez to ustaw z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z pó n. zm.);
2) ustawie zmieniaj cej – rozumie si przez to ustaw z dnia 13 czerwca 2013 r. o
zmianie ustawy o systemie o wiaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r., poz.
827 z pó n. zm.);
3) gminie – rozumie si przez to Gmin Szemud;
4) Wójcie – rozumie si przez to Wójta Gminy Szemud;
5) Radzie – rozumie si przez to Rad Gminy Szemud;
6) konkursie lub otwartym konkursie ofert – rozumie si przez to otwarty konkurs ofert,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniaj cej.
§ 3.

1. W celu powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku
przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Szemud, mo liwo ci odbycia obowi zku
rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania
przedszkolnego, w niepublicznych przedszkolu lub niepublicznej innej formie
wychowania przedszkolnego”, Wójt jest zobowi zany do ogłoszenia konkursu.
2. Uprawnionymi do przyst pienia do konkursu s podmioty prowadz ce niepubliczne
przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy
Szemud.
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§ 4.
1. Ogłoszenie konkursu, powinno zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania;
2) wysoko ci

rodków publicznych przeznaczonych na realizacj

zadania, w tym o

planowanej wysoko ci dotacji na jedno dziecko obj te wychowaniem przedszkolnym,
które b dzie przysługiwało podmiotom realizuj cemu zadanie;
3) warunkach jakie musi spełni

niepubliczne przedszkole i niepubliczna inna forma

wychowania przedszkolnego, które b d realizowały zadanie;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) sposobie i terminach składania ofert;
6) kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;
7) podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzaj cych ogłaszany
konkurs ofert i wysoko ci dotacji jakie na podstawie tego zlecenia otrzymały.
2. Termin do składania ofert nie mo e by krótszy ni 21 dni od dnia ukazania si ogłoszenia, o
którym mowa w ust. 1.
3. Konkurs ogłasza si :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Urz du Gminy Szemud w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłosze ;
3) na stronie internetowej Urz du Gminy Szemud.
4. Ogłoszenie konkursu, mo na zamie ci w lokalnych mediach.
§ 5.
1. Oferta składana w konkursie, o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególno ci:
1) wniosek ofertowy, podpisany przez osob /osoby upowa nion /e do składania o wiadcze
woli w imieniu organu prowadz cego przedszkole/inn
form
wychowania
przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:
a) informacje o liczbie dzieci, jak przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego,
planuje przyj w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasad powszechnej
dost pno ci na dany rok szkolny,
b) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego,
w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:
− planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach,
− dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,
− wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,
− informacj o zaj ciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty za
korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalonej Uchwał Rady, na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy,
c) informacj o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy,
d) bezimienny wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe bezimienne
informacje o kwalifikacjach osób zajmuj cych te stanowiska,

Id: DCEC4B59-3403-4802-BD69-2FBB5F825D84. Podpisany

Strona 2

e) imienn informacj o osobie kieruj cej przedszkolem/inn form wychowania
przedszkolnego,
f) imienn informacj o osobie pełni cej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem/inn
forma wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacjach,
g) wykaz stanowisk niepedagogicznych.
2) Informacj o do wiadczeniu w realizacji zada zwi zanych z organizowaniem
wychowania przedszkolnego oraz potencjale umo liwiaj cym wysok jako wykonania
zadania.
3) Zał czniki do oferty:
a) kopia za wiadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Wójta,
przedszkola/innej formie wychowania przedszkolnego, które/a ma realizowa zadanie.
b) o wiadczenie – zobowi zanie do przestrzegania warunków, okre lonych w art. 6 ust. 1
ustawy o systemie o wiaty (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o systemie o wiaty),
c) o wiadczenie o niezaleganiu z płatno ciami na rzecz podmiotów publiczno prawnych.

§ 6.

1. Wójt ogłaszaj c konkurs, powołuje pi cioosobow komisj konkursow , zwan dalej
„komisj ”.
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodz trzy osoby wskazane przez Wójta oraz
dwie osoby wskazane przez Rad .
3. Pracami komisji kieruje przewodnicz cym, wskazany przez Wójta.
4. Komisja podejmuje decyzje, w składzie co najmniej trzech członków, w tym
przewodnicz cego.
5. Do zada komisji, nale y ocena ofert pod wzgl dem formalnym i merytorycznym oraz
wskazanie ofert, które rokuj najwy sz jako wykonania zadania.
6. Do członków komisji bior cych udział w opiniowaniu ofert, stosuje si przepisy Kodeksu
post powania administracyjnego, dotycz ce wył czenia pracownika.
7. Obsług administracyjn komisji zapewnia Referat O wiaty, Kultury i Zdrowia.
§ 7.

1. Ocena formalna ofert, polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi
w ogłoszenia, w tym w szczególno ci warunkami okre lonymi w § 5.
2. Komisja mo e wezwa oferenta do dokonania poprawek w ofercie, je li wynikaj z
oczywistych bł dów pisarskich.
3. W post powaniu konkursowym, odrzuca si oferty, które:
a) zło one zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
b) podpisane s przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
c) nie zawieraj zał cznika okre lonego § 5 ust. 3.,
d) nie zwieraj informacji umo liwiaj cych ich merytoryczn ocen .
4. Oferty nie spełniaj ce wymaga formalnych, s odrzucane i nie s rozpatrywane pod
wzgl dem merytorycznym.
5. Oferty pozytywnie ocenione pod wzgl dem formalnym, przekazane s do oceny
merytorycznej.
§ 8.
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1. Ocena merytoryczna ofert odnosi si do mo liwo ci wykonania zdania przez oferenta,
zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie gminy, mo liwo ci odbycia obowi zku rocznego przygotowania
przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosuj c nast puj ce kryteria:
1) mo liwo organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami
gminy;
2) atrakcyjno
realizowanych
programów
dydaktycznych,
wychowawczych
i opieku czych;
3) organizacj
przedszkola pod k tem zapewnienia dzieciom bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki;
4) mo liwo zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
5) sposób organizacji zaj dodatkowych;
6) kwalifikacje osób zajmuj cych stanowiska pedagogiczne;
7) sposób zarz dzania jednostk i sprawowania nadzoru pedagogicznego;
8) do wiadczenie w realizacji zada zwi zanych z organizowaniem wychowania i opieki
dla dzieci w wieku przedszkolnym.
3. Komisja ma prawo dokonania ogl dzin lokalu przedszkola oraz innej formy wychowania
przedszkolnego, które wskazane s w ofercie jako podmioty do realizacji zadania.
Ogl dziny prowadzi si w obecno ci oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z
ogl dzin sporz dza si protokół.
§ 9.

1. Członkowie komisji dokonuj oceny ofert, przyznaj c punkty, w skali od 0 do 10.
2. Do protokołu, wpisuje si redni liczb punktów przyznanych przez poszczególnych
członków komisji.
3. Członkowie komisji wskazuj oferty rokuj ce najwy sz jako wykonania zadania.
Ostateczn decyzj o zleceniu zadania, podejmuje Wójt.

§ 10.
Z przeprowadzonego post powania konkursowego, komisja sporz dza protokół, który
zawiera:
1) list obecno ci członków na posiedzeniach komisji,
2) o wiadczenia członków komisji, o których mowa w § 6 ust. 6.
3) list ofert zło onych w odpowiedzi na ogłoszenie,
4) informacj podsumowuj c ocen formaln ofert,
5) informacj podsumowuj c ocen merytoryczn ofert,
6) wskazanie ofert, które rokuj najwy sz jako wykonania zadania.
§ 11.

1. Po zako czeniu prac komisji, przewodnicz cy komisji przekazuje Wójtowi, dokumentacj
konkursow .
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2. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje si do publicznej wiadomo ci:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Urz du Gminy Szemud w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłosze ;
3) na stronie internetowej Urz du Gminy Szemud.
Oferenci, bior cy udział w konkursie, maj prawo uzyskania informacji na pi mie o
przyczynach wyboru/odrzucenia ich ofert, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.
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