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UCHWAŁA NR XXXIX/263/2017
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli
i 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
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych
innych form wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert stanowiący Załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w §1, ma zastosowanie do otwartych konkursów ofert ogłaszanych
na podstawie art. 90 ust. 1d, ust. 1g oraz ust. 1h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/263/2017
Rady Miejskiej w Korszach
z dnia 30 maja 2017 r.
Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert
§ 1. 1. Regulamin określa tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
polegającego na zapewnieniu możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym
na terenie Gminy Korsze.
2. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne przedszkola będą otrzymywać z budżetu gminy dotację na
każde dziecko w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Korsze, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz
za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.
3. Wyłonione w drodze konkursu niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego będą otrzymywać
z budżetu gminy dotację na każde dziecko w wysokości równej 50% wydatków bieżących ponoszonych na
jego dziecko w przedszkolach prowadzonych przez gminę Korsze, pomniejszoną o opłaty za korzystanie
z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie stanowiące dochody budżetu gminy.
§ 2. 1. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych i prawnych innych niż jednostka samorządu
terytorialnego prowadzących niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Korsze.
2. Otwarty konkurs ofert dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przeprowadza się
w przypadku, gdy konkurs dla niepublicznych przedszkoli nie zapewni miejsc wszystkim dzieciom.
§ 3. 1. Otwarty konkurs ofert ogłasza Burmistrz Korsz.
2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera:
1) rodzaj zadania,
2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
3) zasady przyznawania dotacji,
4) termin i warunki realizacji zadania,
5) termin i miejsce składania ofert,
6) tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert,
7) informację o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu
ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nim kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach,
2) w Urzędzie Miejskim w Korszach na tablicy ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach: www.korsze.pl
4. Ofertę wraz z załącznikami zawierającymi oświadczenia o spełnianiu wymogów, o których mowa
w § 1 ust. 1-2, składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na konkurs
dla niepublicznych przedszkoli” lub „Oferta na konkurs dla niepublicznych przedszkoli” lub „Oferta na
konkurs dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego” w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Korszach, ul. Mickiewicza 13 lub za pośrednictwem poczty na adres: 11-430 Korsze; ul. Mickiewicza
13 w terminie podanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
5. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
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§ 4. 1. Przystępując do otwartego konkursu ofert, organ prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną
formę wychowania przedszkolnego składa zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa
odpowiednio w art. 90 ust. 1b lub ust. 1c ustawy.
2. Ofertę sporządza się na druku, którego wzór określa ogłoszenie o otwartym konkursie ofert.
3. Oferta podlega ocenie pod względem formalnym oraz pod względem merytorycznym.
4. Przy ocenie oferty pod względem formalnym brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) termin nadesłania oferty,
2) kompletność oferty wraz z wymaganymi załącznikami,
3) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.
5. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu.
6. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się pisemnie oferenta, który złożył
daną ofertę. Powiadomienie zawiera przyczyny odrzucenia oferty.
7. Przy ocenie pod względem merytorycznym brane są pod uwagę następujące kryteria:
1) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania
z uwzględnieniem dostosowania obiektu do potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

przedszkolnego

2) lokalizacja przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego jako korzystne uzupełnienie sieci
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Korsze,
3) godziny funkcjonowania przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
4) liczba oferowanych miejsc,
5) wyposażenie placu zabaw dla dzieci,
6) kwalifikacje kadry pedagogicznej,
7) organizacja żywienia dzieci, w tym: cena, liczba i rodzaj posiłków, a także sposób ich przygotowania,
8) liczba i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.
§ 5. 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Burmistrza Korsz
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Burmistrz Korsz może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o odstąpieniu
Burmistrz Korsz podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 3.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Korszach,
2) w Urzędzie Miejskim w Korszach na tablicy ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach: www.korsze.pl.

