Uchwała nr 135/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2019 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 (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie,
uchwala co następuje:
§ 1.
Określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie nr 393/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na
zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta Gostynina możliwości korzystania z
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Hubert Reder

Załącznik do Uchwały Nr 135/XVII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Regulamin
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert
§ 1.
1. Konkurs ogłasza się w sytuacji kiedy w przedszkolach publicznych brak jest miejsc dla dzieci
uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego.
2. Dzieci, o których mowa w ust. 1 będą miały możliwość korzystania z wychowania
przedszkolnego w placówkach wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert do końca roku
szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym rozpoczną realizację obowiązku szkolnego z
zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego
w placówkach niepublicznych, wyłonionych w drodze konkursu, dzieci będą kontynuowały
wychowanie przedszkolne w przedszkolach publicznych lub oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych dla których Gmina Miasta Gostynina jest organem prowadzącym na podstawie
wskazania przez Burmistrza Miasta Gostynina.
4. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkole lub niepubliczna inna forma
wychowania przedszkolnego będzie otrzymywać z budżetu Gminy Miasta Gostynina dotację na
każde dziecko, objęte otwartym konkursem ofert, w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami
ustawy dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
§ 2.
Uprawnionymi do przystąpienia do otwartego konkursu ofert są niepubliczne przedszkola, szkoły
podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania
przedszkolnego, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Miasto Gostynin.
§ 3.
Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole, szkołę
podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny oraz inną formę wychowania
przedszkolnego, składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa odpowiednio
w art. 17 ust.1, 19 ust. 1 lub 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.).
§ 4.
Otwarty konkurs ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Urzędu Miasta Gostynina - w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Gostynina.
§ 5.
W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazuje się:
1) cel konkursu;
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, w tym wysokość planowanej dotacji
w przeliczeniu na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym;
3) zasady przyznawania dotacji;
4) zakres, termin i warunki realizacji zadania;

5) termin i miejsce składania ofert;
6) wymaganą dokumentację;
7) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert;
8) maksymalną liczbę wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach lub innych formach
wychowania przedszkolnego, którą Gmina Miasta Gostynina zamierza pozyskać w wyniku
rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§ 6.
1. Do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych przez organy prowadzące niepubliczne przedszkola,
szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania
przedszkolnego Burmistrz Miasta Gostynina powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję
Konkursową.
2. Komisja Konkursowa składa się co najmniej z 3 członków.
3. Komisja Konkursowa ma prawo dokonywania oględzin lokalu i poszczególnych pomieszczeń
niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny
oraz innej formy wychowania przedszkolnego, którego organ prowadzący zgłosił ofertę
w konkursie, w obecności osób prowadzących to przedszkole, szkołę podstawową, w której
zorganizowano oddział przedszkolny oraz inną formę wychowania przedszkolnego. Z oględzin
spisuje się protokół, który załącza się do protokołu z rozpatrzenia ofert.
4. Na posiedzeniu komisji dokonuje się oceny formalnej ofert pod względem ich zgodności
z ogłoszonym konkursem, a następnie pod względem merytorycznym.
§ 7.
Oferty złożone po terminie oraz niespełniające wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu,
podlegają odrzuceniu.
§ 8.
1. Przy ocenie pod względem merytorycznym będą brane pod uwagę następujące kryteria, którym
można przyznać punkty od 0 do 10:
1) godziny otwarcia przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;
2) organizację wyżywienia w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego;
3) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw
i ogrodu;
4) kwalifikacje kadry pedagogicznej;
5) zapewnianie przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego oferty
edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
6) zapewnianie przez przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego dodatkowych
zajęć realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.
2. Każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje oceny oferty wg powyższej punktacji;
maksymalna liczba punktów wynosi 60.
3. Liczba punktów przyznanych poszczególnym niepublicznym przedszkolom, szkołom
podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz innym formom wychowania
przedszkolnego biorącym udział w konkursie jest średnią arytmetyczną punktów przyznanych przez
poszczególnych członków Komisji.
4. Ewentualne wątpliwości Komisja rozstrzyga w głosowaniu. Przy równej liczbie głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
§ 9.
Komisja Konkursowa może wykonywać swoje obowiązki nawet wtedy, gdy w wyniku ogłoszenia
konkursu zgłoszono tylko jedną ofertę, o ile spełnia ona kryteria formalne i merytoryczne.
§ 10.
Z prac komisji sporządza się protokół.
§ 11.
Burmistrz Miasta Gostynina, po zapoznaniu się z wynikami obrad Komisji Konkursowej, określa
w drodze zarządzenia niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano

oddział przedszkolny oraz inne formy wychowania przedszkolnego, którym zostanie zlecona
realizacja zadania. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
§ 12.
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 30 dni od daty ustalonej do
składania ofert konkursowych. Wyniki zostaną przedstawione na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Gostynina przy ul. Rynek 26, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu
Miasta Gostynina.

Uzasadnienie
Art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe określa:
1) konieczność zapewnienia realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
dla dziecka w wieku 6 lat,
2) zobowiązanie zapewnienia możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom
w wieku 3 - 5 lat.
Zapewnienie warunków do spełniania ww. obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania
z wychowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy.
Zadanie to jest wykonywane przez gminę przez zapewnienie dziecku możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub
osobę fizyczną, położonych na obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art.
19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
położonych na obszarze gminy.
Niepubliczne przedszkole, szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny
może otrzymywać dotację z budżetu gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (w
przeciwnym wypadku 75% tych wydatków), jeżeli to przedszkole, oddział przedszkolny w szkole
podstawowej spełnia następujące warunki:
1) określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może
być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla
przedszkoli prowadzonych przez gminę,
2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone
przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
3) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla publicznych
przedszkoli,
4) liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie jest wyższa niż liczba uczniów w oddziale
publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy –
Prawo oświatowe,
5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe,
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy –
Prawo oświatowe.
Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego może otrzymywać dotację z budżetu
gminy w wysokości równej 50% wydatków bieżących przewidzianym na jednego ucznia w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (w przeciwnym wypadku 40% tych
wydatków), jeżeli ta inna forma wychowania przedszkolnego spełnia następujące warunki:
1) określone w art. 13 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie
może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę
gminy dla publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,

2) pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone
przez radę gminy na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
3) stosuje zasady przyjmowania do publicznych innych form wychowania przedszkolnego
określone w rozdziale 6 ustawy – Prawo oświatowe.
Przyznanie ww. dotacji odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który gmina jest
zobowiązana ogłosić w przypadku braku miejsc w przedszkolach publicznych dla dzieci
uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego.
Ustalenie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert jest kompetencją rady
gminy wynikającą z zapisu art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych.

