
UCHWAŁA NR XXXVII/376/14
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania 
z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust 1 w związku z art. 1 pkt 20 lit. b 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 późn. zm.), 
uchwala się co następuje :

§ 1. Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie 
dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice możliwości  korzystania z wychowania przedszkolnego 
na zasadach określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez 
Gminę Stare Babice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

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

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

Poz. 4446



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/376/14

Rady Gminy Stare Babice

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie dzieciom 
zamieszkałym na terenie Gminy Stare Babice możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na 

zasadach określonych w uchwale nr XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r.”

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie zmieniającej - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.);

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Stare Babice;

4) Wójcie Gminy- rozumie się przez to Wójta Gminy Stare Babice;

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy 
zmieniającej;

6) niepublicznym przedszkolu - rozumie się przez to przedszkole prowadzone przez osobę fizyczną lub 
prawną, wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Stare 
Babice;

7) niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - rozumie się przez to niepubliczny punkt 
przedszkolny lub niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego, wpisany do ewidencji niepublicznych 
placówek oświatowych działających na terenie Gminy Stare Babice;

8) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Starych Babicach;

§ 2. Regulamin określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację wychowania 
przedszkolnego poprzez zagwarantowanie dzieciom miejsc w niepublicznych przedszkolach lub 
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w uchwale nr 
XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Stare Babice.

§ 3. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy 
wychowania przedszkolnego, wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonej przez 
Wójta Gminy Stare Babice.

§ 4. 1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole lub 
niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, 
o których mowa odpowiednio w art. 90 ust. l b ustawy w brzmieniu nadanym art.1 pkt 20 lit. b ustawy 
zmieniającej.

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w Urzędzie, w terminie podanym w ogłoszeniu 
o konkursie ofert.

3. Otwarty konkurs ofert ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej Urzędu;

4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera:

1) cel konkursu;
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2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania;

3) termin realizacji;

4) kryteria jakie muszą spełnić oferenci;

5) wymagane dokumenty;

6) zasady przyznawania dotacji;

7) warunki realizacji zadania;

8) termin i miejsce składania ofert;

9) tryb i kryteria wyboru ofert.

§ 5. 1. Przy ocenie oferty pod względem formalnym będą brane pod uwagę :

1) status prawny oferenta;

2) termin nadesłania oferty;

3) złożenie oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu;

4) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

2. Oferta nie spełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.

3. Przy ocenie pod względem merytorycznym będą brane pod uwagę :

1) adekwatność oferty pod względem zgodności z celami zadania;

2) baza lokalowa;

3) wyposażenie przedszkola i placu zabaw dla dzieci;

3) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci;

4) doświadczenie w prowadzeniu przedszkola.

§ 6. 1. Wójt Gminy powołuje komisję konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie. W skład komisji 
konkursowej wchodzi co najmniej trzech członków.

2. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja konkursowa może wezwać oferenta 
do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

3. Komisja konkursowa może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie 
dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

4. Nieuzupełnienie oferty bądź nie dokonanie czynności we wskazanym przez komisję konkursową 
terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Komisja konkursowa podejmuje decyzję większością głosów.

6. Dokonanie wyboru ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Rozstrzygnięcie wyniku konkursu nie podlega odwołaniu.

8. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późn. zm.) wprowadziła nowe regulacje w stosunku do zadań organów 
prowadzących w zakresie wychowania przedszkolnego. Ustawa określa możliwości zapewnienia przez 
gminę realizacji obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-cio letnich oraz 
określa terminy, od których dzieci w wieku 3 i 4 lat uzyskają prawo do korzystania z wychowania 
przedszkolnego.

Chcąc zapewnić dzieciom 3 i 4 letnim, które nie zostaną przyjęto do przedszkoli publicznych, możliwość 
uczęszczania do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 na zasadach określonych w uchwale nr 
XXXIV/337/13 Rady Gminy Stare Babice z dnia 19 grudnia 2013 r. niezbędnym jest ogłoszenie otwartego 
konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Warunkiem ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w myśl 
ustawy zmieniającej, jest w uwzględnieniu konieczności zapewnienia jak najlepszych warunków realizacji 
wychowania przedszkolnego, określenie w drodze uchwały Regulaminu otwartego konkursu ofert.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Kuncewicz
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