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             ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 

WÓJTA GMINY GORAJ 

z dnia 27 lipca 2015 r. 

 

w sprawie ogłoszenia  otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

  

Na podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),  oraz  art.13  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),  art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz §1 uchwały Rady Gminy 

Goraj z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie  określenia regulaminu  otwartego konkursu ofert oraz 

kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania  z wychowania przedszkolnego  

w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2015 r. poz. 2247), zarządza się, co następuje:  

 

§ 1. 

 

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na powierzenie realizacji  zadania publicznego  

o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie 

gminy Goraj możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego  

w niepublicznym przedszkolu/niepublicznej innej formie wychowania 

przedszkolnego.” 

 

2. Warunki powierzenia realizacji zadania o którym mowa w ust. 1,  określone zostały 

            w treści ogłoszenia, które stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,  

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Goraj, 

3) na stronie internetowej  Gminy Goraj.   

 

§ 3. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty 

    

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

  

         

Wójt Gminy 

Antoni Łukasik 
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Załącznik do Zarządzenia nr 77.2015 

Wójta Gminy Goraj  

z dnia 27 lipca 2015 r. 

 

OGŁOSZENIE 

 

Wójt Gminy Goraj ogłasza otwarty konkurs ofert, na powierzenie wykonywania zadania 

publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. 

 

I. Rodzaj zadania. 

 

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Goraj, 

możliwości  odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania 

z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu/niepublicznej innej formie wycho-

wania przedszkolnego”  w roku szkolnym 2015/2016.  

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na powierzenie zadania oraz wysokość dotacji na 

jedno dziecko, jaką otrzyma podmiot realizujący zadanie. 
1. Na realizację zadania  gmina Goraj planuje przeznaczyć środki finansowe: 

1) w roku  2015 do kwoty 100 000,00 złotych (słownie złotych:  sto tysięcy), 

2) w roku 2016 do 31.08.2016 r. do kwoty 80 000,00 złotych (słownie złotych: 

osiemdziesiąt tysięcy). 

 

2. Podmiot, który będzie realizował zadanie otrzyma dotację z budżetu gminy Goraj na każde 

dziecko, w wysokości równej wydatkom bieżącym, przewidzianym na jedno dziecko  

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Frampol (najbliższą gminę),  

pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, 

stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na dziecko niepełnosprawne w wysokości 

równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola, w części oświatowej 

subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Goraj. 

 

III. Warunki jakie musi spełnić podmiot, któremu może zostać powierzona realizacja zadania. 

 

1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola /niepublicznej innej formy 

wychowania przedszkolnego/ na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1c ustawy   

z dnia 7 września 1991 r., o systemie oświaty  (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr  254, poz.2572,  

z późn. zm. ) w brzmieniu  nadanym ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy  

o systemie oświaty oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827). 

Do konkursu przystąpić mogą, podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne/niepubliczne 

inne formy wychowania przedszkolnego, które wpisane są do ewidencji prowadzonej przez 

jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu pu-

blicznych szkół i placówek na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Niepubliczne przedszkole /niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego realizują-

ce/a  zadanie, musi spełniać następujące warunki: 

 

1)  przedszkole określone w art.6  ust. 1 ustawy o systemie oświaty będzie pobierać 

opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalane 

na podstawie art. 14 ust. 5a ustawy o systemie oświaty, 
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2) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną 

dla przedszkoli publicznych, 

3) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej 

liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wyda-

nych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, 

4) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wyda-

nymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, 

5) będzie stosować zasady przyjmowania do publicznego przedszkola/innej formy wy-

chowania przedszkolnego, określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty, 

 
 

 

Inna forma wychowania przedszkolnego 

 

1) inna forma wychowania przedszkolnego określona w art.6  ust. 1 pkt 3 i ust. 2 usta-

wy o systemie oświaty będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przed-

szkolnego nie wyższe niż opłaty ustalane na podstawie art. 14 ust. 5a ustawy o sys-

temie oświaty, 

 

3. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania, planuje się powierzenie realizacji 

zadania jednemu podmiotowi, którego oferta spełniać będzie  wymagania formalne i mery-

toryczne oraz  będzie  rokować  wysoką jakość jego realizacji.  

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania. 
1. W konkursie  mogą być składane oferty, które  zawierać będą propozycję realizacji  zadania 

w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. 

 

2. Z podmiotem, który będzie realizował zadanie, zostanie podpisana umowa zlecenia  

realizacji zadania publicznego w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie jego realizacji. 

 

3. Do udzielania, rozliczania i kontroli  wykorzystania dotacji przyznanej podmiotowi, który 

będzie realizował zadanie, zastosowanie ma uchwała Nr XLIV/239/10 Rady Gminy Goraj  

z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania  

 

V. Termin składania ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na  konkurs dla niepublicz-

nych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego”  do dnia 18 sierpnia 2015 r.   

do godz.10.00  w  Urzędzie  Gminy Goraj, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, pokój nr 1 – Se-

kretariat Urzędu do godz. 10
00

. 

2. Oferty złożone po ww. terminie, nie będą objęte procedurą konkursową. 

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie uniemożliwiającej rozłączenie stron. 

4. Dokumentacja składająca się na ofertę powinna zawierać: 

1) Wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby  upoważnioną/e do składania oświad-

czeń woli w imieniu organu (podmiotu) prowadzącego niepubliczne przedszko-

le/niepubliczna inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawo-

wymi  winien zawierać: 

a) informację o planowanej  liczbie dzieci, jaką niepubliczne przedszkole/niepubliczna 

inna forma wychowania przedszkolnego może przyjąć na rok szkolny 2015/2016, 
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b) plan organizacji pracy niepublicznego przedszkola/niepublicznej innej formy wycho-

wania przedszkolnego, w okresie o którym mowa w punkcie IV ust.1, w tym:  

 planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach, 

 dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,  

 wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,  

c) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie 

oświaty,   

d) bezimienny wykaz  stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe bezimienne infor-

macje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska, 

e) imienna informacja o osobie kierującej niepublicznym przedszkolem/niepubliczną in-

ną formą wychowania przedszkolnego, 

f) imienna informacja o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny nad niepublicznym przed-

szkolem/niepubliczną inną formą wychowania przedszkolnego, 

g) wykaz stanowisk niepedagogicznych. 

2) Informację o doświadczeniu w organizowaniu wychowania i opieki dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

3) Załączniki do oferty:  

a) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznego przedszkola/niepublicznej 

innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonej przez Gminę Goraj, jednostki, 

którą oferent wskazuje do realizacji zadania. 

b) oświadczenie – zobowiązanie do przestrzegania warunków, określonych w art. 6 ust.  

1 ustawy o systemie oświaty (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

art. 6 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty), 

c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - praw-

nych. 

5. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo wzywania do uzupełniania ofert konkursowych 

i załączonej dokumentacji, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia 

konkursu. 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert . 
1. Procedura rozpatrywania ofert przeprowadzona zostanie niezwłocznie po upływie terminu 

składania ofert.  

2. Oferty złożone w terminie, zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej, do której 

zastosowanie ma Uchwała Nr VII/40/15 Rady Gminy Goraj z dnia 18 czerwca 2015 r.   

 w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na 

zapewnienie możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub 

prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach  

i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. 

poz. 2247)  

3. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości: 

1) w  Biuletynie Informacji Publicznej 

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu  Gminy Goraj 

3) na stronie internetowej.  

 

VII. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

Zadanie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy 

Goraj, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do ko-
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rzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu/niepublicznej innej formie 

wychowania przedszkolnego”, dotychczas nie było zrealizowanych w trybie powierzania wykony-

wania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.  

 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Dodatkowych informacji udziela   inspektor do spraw oświaty Pani Krystyna Szara  –  pod nu-

merem telefonu 84/6858002 wew. 146, e-mail: oswiata@goraj.eurzad.eu 

 

 

          


