Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych
przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział
przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 22 ust. 3,
ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.)
Rada Miejska Jaworznie
uchwala:
§1
Określa się Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych
szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Traci moc Uchwała nr XVII/259/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz
niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Śl. 2016 r. poz. 2146).
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia

2021 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form
wychowania przedszkolnego
§1
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jaworzna;
2) konkursie lub otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym
mowa w art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.
§2
1. Uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania przedszkolnego wyłonionych w drodze
konkursu przez okres umożliwiający uczniowi uczęszczanie do danej placówki do czasu zakończenia
przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego.
2. W przypadku braku możliwości zapewnienia kontynuacji realizacji wychowania przedszkolnego w
placówce wychowania przedszkolnego, wyłonionej w drodze konkursu, uczniowie będą kontynuowali
wychowanie przedszkolne w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta
Jaworzna.
§3
1. Do rozpatrzenia i oceny ofert złożonych w konkursie Prezydent Miasta powołuje Komisję
Konkursową oraz wyznacza jej przewodniczącego.
2. Komisja Konkursowa składa się z 5 członków.
3. Komisja Konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 3 członków.
4. Do zadań Komisji Konkursowej należy rozpatrzenie i ocena ofert pod względem formalnym
i merytorycznym.
5. Ocena formalna oferty polega na jej porównaniu z wymaganiami formalnymi zawartymi
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
6. Do dalszego postępowania nie zostają dopuszczone oferty które:
1) zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;
2) zostały podpisane przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;
3) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę;
4) nie spełniają innych wymagań formalnych wskazanych w ogłoszeniu.
8. Oferty pozytywnie ocenione pod względem formalnym są oceniane merytorycznie.
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9. Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień
lub przedłożenia dodatkowych dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie, a także dokonać
oględzin lokalu, który oferent zgłosił w ofercie.
10. Z oględzin lokalu sporządza się protokół.
11. Niezłożenie wyjaśnień, nieprzedłożenie wymaganych dokumentów lub nieprzeprowadzenie,
z przyczyn dotyczących oferenta, oględzin lokalu w wyznaczonym przez Komisję Konkursową
terminie, może skutkować odrzuceniem oferty.
12. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym pod uwagę brane są następujące kryteria:
1) liczba wolnych miejsc, przekazanych do dyspozycji Gminie Miasta Jaworzna;
2) godziny otwarcia placówki;
3) organizacja wyżywienia;
4) warunki lokalowe i wyposażenie z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury,
w szczególności placu zabaw i ogrodu;
5) kwalifikacje kadry pedagogicznej;
6) zapewnienie oferty edukacyjnej dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi;
13. Każdy członek Komisji Konkursowej dokonuje oceny ofert przyznając punkty w skali od 0 do 10 za
każde kryterium.
14. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej
obliczana jest suma punktów dla każdej oferty.
15. Za najkorzystniejszą uznana zostaje oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów,
a w przypadku gdy ta oferta nie zapewnia wystarczającej ilości miejsc, kolejne oferty z najwyższą
liczbą punktów.
16. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają poprzez głosowanie, zwykłą większością głosów członków
obecnych na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Przy równej liczbie głosów decydujący głos należy do
Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
17. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje do 30 dni od daty ustalonej do składania ofert
konkursowych. Wyniki zostają przedstawione na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Jaworznie.
18. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół.
19. Prezydent Miasta po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania Komisji
Konkursowej zatwierdza wyniki konkursu albo unieważnia konkurs.
20. Prezydent Miasta unieważnia konkurs, jeżeli;
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert,
3) zmienią się istotne okoliczności powodujące brak istnienia interesu publicznego z tytułu zlecenia
realizacji zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, czego nie można było przewidzieć
w chwili ogłoszenia konkursu.
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UZASADNIENIE
w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół
podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania
przedszkolnego
Zgodnie art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.),
zapewnienie warunków do spełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (6 latkom) oraz
realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego (3, 4 i 5 latkom, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które
ukończyło 2,5 roku) jest zadaniem własnym gminy. Gmina ma zapewnić dziecku zgłoszonemu podczas
postępowania rekrutacyjnego możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej
formie wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
położonych na obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 2029 z późn.
zm.), położonych na obszarze gminy.
Ustawodawca przewidział, że w sytuacji gdy liczba miejsc w przedszkolach publicznych na terenie danej
gminy jest niewystarczająca, dla spełnienia obowiązku gminy, organ wykonawczy gminy przeprowadza
konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych
przedszkoli, niepublicznych szkół, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych
form wychowania przedszkolnego.
Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rada gminy w drodze uchwały określa
regulamin otwartego konkursu ofert oraz kryteria wyboru ofert, uwzględniając konieczność zapewnienia jak
najlepszych warunków realizacji wychowania przedszkolnego.
Regulamin określa w szczególności:
1) przewidywany okres, w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania przedszkolnego,
o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1, z tym że wskazane jest aby okres ten
umożliwiał uczniowi uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do czasu
zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego; ,
2) miejsca, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania
z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 17
ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1.
Niniejsza uchwała ma na celu dostosowanie dotychczasowych uregulowań do obowiązujących przepisów
prawnych.
Opracowała:
Irena Wojtanowicz-Stadler - Naczelnik Wydziału Edukacji
Jaworzno, 31 maja 2021 r.
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