
 

 

UCHWAŁA NR III/13/18 

RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 

oraz kryteriów wyboru ofert 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), Rada Miejska Cieszyna uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 

wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr IX/61/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie 

regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Cieszyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna 

 

 

Remigiusz Jankowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 stycznia 2019 r.

Poz. 90



Załącznik do uchwały Nr III/13/18 

Rady Miejskiej Cieszyna 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert 

§ 1. Regulamin określa sposób przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert 

w otwartym konkursie ofert w celu wyłonienia niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy 

niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 

realizujących na terenie Gminy Cieszyn zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz otrzymujących 

dotację, o której mowa w art. 17 ust. 1, 19 ust. 1 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych. 

§ 2. Uprawnionymi do przystąpienia do otwartego konkursu ofert są osoby fizyczne i prawne, prowadzące 

niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych oraz 

niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Cieszyn. 

§ 3. 1.  Przystępując do otwartego konkursu ofert, osoba prowadząca niepubliczne przedszkole składa 

zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, 19 ust. 1 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 

27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych „ 

2. Otwarty konkurs ofert ogłasza się: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej; 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie; 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. 

3. W ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert wskazuje się: 

1) rodzaj zadania; 

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania; 

3) zasady przyznawania dotacji; 

4) zakres, termin i warunki realizacji zadania; 

5) termin i miejsce składania ofert; 

6) wymaganą dokumentację; 

7) tryb i kryteria wyboru ofert. 

4. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na 

konkurs niepublicznych przedszkoli" z podaną na kopercie nazwą podmiotu składającego ofertę, w Centrum 

Usług Wspólnych w Cieszynie, ul. Ratuszowa 1 lub drogą pocztową na adres: Centrum Usług Wspólnych 

w Cieszynie ul. Ratuszowa 1, 43-400 Cieszyn, w terminie podanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. 

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

1) termin nadesłania oferty; 

2) kompletność złożonej oferty wraz z załącznikami na właściwym formularzu; 

3) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta; 

2. W przypadku oferty niespełniającej wymogów formalnych komisja może wezwać oferenta, który złożył 

ofertę w wyznaczonym terminie, do uzupełnienia braków formalnych lub poprawienia błędów pisarskich 

w wyznaczonym terminie pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpoznania. 
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3. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert, które spełniły wymogi formalne. 

4. Oferty spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej w oparciu o następujące kryteria: 

1) lokalizacja przedszkola jako uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę 

Cieszyn; 

2) liczba wolnych miejsc przekazanych do dyspozycji Gminy Cieszyn w stosunku do zapotrzebowania 

zgłoszonego przez Gminę; 

3) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury 

dla dzieci oraz dostosowania przedszkola do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

4) godziny funkcjonowania placówki; 

5) poziom wykształcenia i doświadczenia kadry oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, 

które mogą być wykorzystywane w procesie wychowania przedszkolnego; 

6) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych 

realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego; 

7) organizacja żywienia dzieci, w tym cena, liczba posiłków, a także sposób ich przygotowania; 

8) możliwość zapewnienia opieki niepełnosprawnym dzieciom. 

5. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert poprzez przyznanie punktów za poszczególne kryteria 

wymienione w ust.  4. Każdy z członków komisji przyznaje punkty w skali od 1 do 10 za każde kryterium.  

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę która uzyskała największą liczbę punktów. 

§ 5. 1.  Burmistrz Miasta Cieszyna powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową do 

przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty. W skład komisji konkursowej wchodzi co 

najmniej trzech członków. 

2. Komisja konkursowa dokonuje otwarcia kopert z ofertami w dniu i o godzinie, wyznaczonej 

w ogłoszeniu o konkursie, w obecności co najmniej 2/3 składu powołanej komisji. 

3. Komisja konkursowa ma prawo w obecności osób prowadzących przedszkole, które złożyły ofertę 

w konkursie do dokonania oględzin pomieszczeń przedszkola w wyznaczonym przez siebie terminie, o którym 

informuje się osobę składającą ofertę. Z oględzin spisuje się protokół, który stanowi załącznik do protokołu 

z postępowania konkursowego. Odmowa udostępnienia pomieszczeń skutkuje odrzuceniem oferty. 

4. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół, który zawiera 

w szczególności: 

1) datę konkursu i terminy posiedzeń komisji konkursowej; 

2) skład komisji konkursowej; 

3) nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które złożyły oferty w konkursie; 

4) nazwy podmiotów, których oferty nie zostały rozpatrzone z podaniem przyczyn nierozpatrzenia; 

5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem; 

6) propozycje podmiotów, którym zleci się prowadzenie wychowania przedszkolnego, na warunkach 

określonych w art. 17 ust. 1, 19 ust. 1 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych, które wybrała komisja; 

7) podpisy wszystkich członków komisji. 

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

6. Decyzję o zleceniu prowadzenia wychowania przedszkolnego i udzieleniu dotacji o której mowa 

w art. 17 ust. 1 19 ust. 1 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 

podejmuje Burmistrz Miasta Cieszyna. Od decyzji Burmistrza Miasta Cieszyna nie przysługuje odwołanie. 

7. Wynik konkursu Burmistrz Miasta Cieszyna podaje do publicznej wiadomości w sposób określony  

w § 3 ust. 2. 
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§ 6. 1.  Burmistrz Miasta Cieszyna unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej ofert; 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

2. Burmistrz Miasta Cieszyna może unieważnić otwarty konkurs ofert jeżeli złożone oferty w toku oceny 

merytorycznej nie otrzymały minimum 40 punktów. 

3. Informacje o unieważnieniu konkursu podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony  

w § 3 ust. 2. 
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