
 

 

UCHWAŁA NR 104/X/15 

RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 

z dnia 2 września 2015 r. 

zmieniająca uchwałę nr 68/VII/15  Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 maja 2015 roku, w sprawie 

przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych 

innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) i 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 późn. zm.) w związku 

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 811) Rada Miasta Nowa Ruda uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 68/VII/15 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 maja 2015 r. 

Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4  

1. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Oferty spełniające wymagania formalne i złożone w terminie są ocenianie punktowo  wg kryteriów 

wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały. 

4. Oferta która uzyska najwyższą liczbę punktów otrzyma najwyższą ocenę ” 

2. § 5 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 5.  

1. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych można, po przeprowadzeniu weryfikacji 

formalnej oferty, wezwać oferenta do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. 

2. Burmistrz może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych 

wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie. 

3. W konkursie zostają wyłonione przedszkola, które uzyskały najwyższą ocenę. O liczbie miejsc, które 

Gmina Miejska Nowa Ruda wykorzysta do realizacji swojego obowiązku decyduje ocena. Przydział odbywa 

się poprzez przyznanie limitu miejsc dla przedszkola, które uzyskało najwyższą ocenę, z uwzględnieniem 

zapotrzebowania na miejsca w przedszkolach. W przypadku, gdy liczba brakujących miejsc niezbędnych do 

zrealizowania zadania publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest większa niż w ofercie, która uzyskała 

najwyższą ocenę, pozostałe miejsca przydziela się kolejnemu przedszkolu. Jeśli to nie zaspokoi potrzeb 

mieszkańców Gminy Miejskiej Nowa Ruda, brakujące miejsca przyznawane będą kolejnemu przedszkolu aż do 

ich wyczerpania. W przypadku, gdy przedszkola uzyskają równą ocenę, miejsca rozdziela się proporcjonalnie. 
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4. Dokonanie wyboru ofert następuje w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Burmistrz Miasta Nowa Ruda zatwierdza wynik konkursu ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Behan 
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