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UCHWAŁA NR XXIX/332/2016
RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie określenia i przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych
formach wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru oferty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 90 ust. 1f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:
§ 1. Przyjąć regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego w celu zapewnienia miejsc do korzystania z wychowania przedszkolnego
wszystkim dzieciom, którym Gmina Tarnowskie Góry ma obowiązek zapewnić taką możliwość, w brzmieniu
załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określić kryteria wyboru ofert, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olszewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/332/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 listopada 2016 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych
form wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego.
§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, zwany dalej regulaminem, określa 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 z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), które będą realizowały wychowanie
przedszkolne na terenie Gminy Tarnowskie Góry.
§ 2. Burmistrz zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu
dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy, możliwości odbycia obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, ogłasza otwarty
konkurs ofert.
§ 3. Konkurs jest adresowany do organów prowadzących niepubliczne przedszkola lub niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Tarnowskie Góry, które zostały wpisane do ewidencji
niepublicznych szkół, placówek oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę
Tarnowskie Góry.
§ 4. 1. Ogłoszenie otwartego konkursu powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, w tym o planowanej
wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, które będzie przysługiwało
podmiotom realizującym zadanie,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminie i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i miejscu składania ofert,
6) wymaganych dokumentach,
7) trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,
8) maksymalnej liczbie wolnych miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego, którą Gmina Tarnowskie Góry zamierza pozyskać w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym
mowa w ust. 1.
3. Otwarty konkurs ogłasza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Tarnowskie Góry.
4. Oferent może zwrócić się o wyjaśnienie treści ogłoszenia, przy czym wniosek w tej sprawie musi
zostać złożony w miejscu właściwym do składania ofert nie później niż na 7 dni przed ostatnim dniem
wyznaczonym do składania ofert (decyduje data wpływu do miejsca składania ofert).
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§ 5. 1. Ofertę realizacji zadania sporządza się na druku, którego wzór stanowić będzie załącznik do
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
2. Do oferty należy dołączyć zobowiązanie i oświadczenie, których wzory również stanowić będą
załączniki do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
§ 6. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry powołuje komisję konkursową, która opiniuje oferty pod
względem formalnym oraz merytorycznym, jak również wskazuje przewodniczącego komisji. Komisja
składa się z co najmniej 3 osób, zwanych dalej członkami komisji.
§ 7. 1. Oferty podlegają ocenie formalnej, która polega na porównaniu ofert z wymogami formalnymi
zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, w tym w szczególności na sprawdzeniu:
1) kompletności oferty,
2) terminowego i właściwego złożenia oferty,
3) uprawnień oferenta do złożenia oferty,
4) poprawności rachunkowej oferty.
2. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie, jeżeli wynikają z oczywistych
błędów pisarskich.
3. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych podlegają odrzuceniu i nie zostaną rozpatrywane pod
względem merytorycznym.
4. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył
taką ofertę wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia.
5. Oferty, które zostaną pozytywnie ocenione pod względem formalnym, zostaną przekazane do oceny
merytorycznej.
§ 8. 1. Ocena merytoryczna ofert dotyczy możliwości wykonania zadania przez oferenta, zgodnie
z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy
Tarnowskie Góry, prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego lub możliwości odbycia obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Komisja przeprowadza ocenę merytoryczną ofert, kierując się kryteriami zawartymi w załączniku Nr 2
do niniejszej Uchwały.
§ 9. 1. W trakcie trwania weryfikacji ofert komisja konkursowa może prosić oferenta o złożenie
dodatkowych wyjaśnień i informacji.
2. W razie konieczności przewodniczący komisji konkursowej może przerwać posiedzenie komisji
konkursowej i zlecić przygotowanie dodatkowych informacji bądź niezbędnych wyjaśnień.
3. Informacje oraz wyjaśnienia nie mogą zmieniać merytorycznej części oferty.
§ 10. 1. Na posiedzeniu komisji konkursowej, każdy z jej członków dokonuje oceny oferty poprzez
przydzielenie punktów w skali od 0 do 10 za każde kryterium.
2. Komisja konkursowa sporządza protokół, do którego wpisuje się liczbę punktów przyznanych przez
poszczególnych członków komisji.
3. Komisja wskazuje oferty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów jako rokujące najwyższą jakość
wykonania zadania.
4. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania podejmuje Burmistrz.
§ 11. Sporządzony i podpisany przez komisję konkursową protokół z przeprowadzonego postępowania
konkursowego powinien zawierać:
1) oznaczenie miejsca i terminu konkursu,
2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,
3) liczbę złożonych ofert,
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4) liczbę rozpatrzonych ofert,
5) liczbę nierozpatrzonych ofert ze względu na niespełnienie warunków formalnych,
6) oferty rozpatrzone wraz z liczbą przyznanych punktów,
7) informację na temat dodatkowych wyjaśnień, które złożył oferent w trybie określonym w § 9,
8) informację o wybranych ofertach, które otrzymały najwyższą sumę punktów jako
rekomendowanych do realizacji lub informację o braku rekomendacji ocenianych ofert,
9) informację dotyczącą liczby miejsc w przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego, których dotyczą rekomendowane oferty.
§ 12. 1. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta
Tarnowskie Góry w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert.
2. Burmistrz unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli:
1)
nie została złożona żadna oferta,
2)
żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
§ 13. 1. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje się do publicznej wiadomości:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowskie Góry w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
3) na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowskie Góry.
2. Od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nie przysługuje odwołanie.
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/332/2016
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 30 listopada 2016 r.

Kryteria wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oferty oceniane są według następujących kryteriów:
liczba dzieci, jaką przedszkole lub inna forma wychowania przedszkolnego planują przyjąć,
godziny pracy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego,
lokalizacja i adres prowadzonego przedszkola,
warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw,
zasoby kadry pedagogicznej,
organizacja żywienia dzieci w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego
z uwzględnieniem ceny posiłków,
zapewnienie przez przedszkole oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi,
zapewnienie przez przedszkole dodatkowych zajęć realizowanych poza podstawą programową
wychowania przedszkolnego.

