Prezydent
Miasta Koszalina
załącznik nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Miasta
nr 205/737/20 z dn. 28 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 17), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Prezydent Miasta Koszalina ogłasza otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku
przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.
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Cel konkursu
Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla grup dzieci trzyletnich,
czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich w niepublicznych przedszkolach wraz z udzieleniem
dotacji w wysokości określonej w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17), zwana dalej ustawą o finansowaniu
zadań oświatowych.
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom
w wieku przedszkolnym, będącymi mieszkańcami Miasta Koszalina, na warunkach określonych
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 17).
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości:
- w 2020 roku – 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100)
- w 2021 roku – kwota uwarunkowana liczbą uczęszczających dzieci.
Klasyfikacja budżetowa środków finansowych
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty
Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego
w otwartym konkursie ofert, będzie równa podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Miasta Koszalina.
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Zasady przyznawania dotacji
O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące niepubliczne
przedszkola na terenie Miasta Koszalina, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek
oświatowych prowadzonej przez Gminę Miasto Koszalin.
Dotacja jest przyznawana na prowadzenie niepublicznego przedszkola wyłonionego
w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 205/737/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 stycznia
2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta
Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”.
Dotacja będzie udzielna i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XIII/252/2019 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania przez
Gminę Miasto Koszalin dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 6941).
Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie comiesięcznej informacji z faktycznej liczby
uczniów według stanu na pierwszy dzień każdego miesiąca w terminie do dnia 5. każdego
miesiąca.
Istnieje możliwość wyłonienia w ramach konkursu kilku przedszkoli, którym zostanie przyznana
dotacja.
Termin, miejsce i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania: od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2021 roku.
Miejsce realizacji zadania: niepubliczne przedszkole zlokalizowane na terenie Miasta Koszalina.
Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie
ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych:
1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 z późn. zm.), z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, nie może być krótszy niż czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin;
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty
ustalone przez Radę Miejską w Koszalinie na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych;
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla
publicznych przedszkoli;
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4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby
uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe;
5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli określone w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe oraz w uchwale nr XXXVII/548/2017 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia
23 listopada 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Miasto Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów
niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 5076).
II.
1.

Termin i miejsce składania ofert
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzezroczystej, opieczętowanej
i trwale zabezpieczonej kopercie, która musi być zaadresowana i opisana następująco:
Urząd Miejski w Koszalinie
Wydział Edukacji
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Oferta na realizację zadania publicznego:
„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalina
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku
szkolnym 2020/2021”;
2.

3.
III.
1.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2020 roku w Wydziale
Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26 (pok. nr 45, II piętro) lub przesłać
pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Edukacji, Rynek
Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin do dnia 19 lutego 2020 roku (liczy się data wpływu do Urzędu).
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.
Wymagane dokumenty
Obligatoryjnie należy złożyć:
1) ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, zawierającą
informację o planowanej liczbie uczniów – podpisaną przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole,
a w przypadku prowadzenia niepublicznego przedszkola przez kilka osób fizycznych –
podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 205/737/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 28 stycznia 2020 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta
Koszalina możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych
przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”;
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2.

2) wypełniony druk Załącznika do oferty pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym
zamieszkałym na terenie Miasta Koszalin możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021”;
3) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy osobą
prowadzącą jest osoba prawna;
4) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku
podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;
Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń
przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach
parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

IV.

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.

Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale nr III/35/2019 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu otwartego
konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r. poz. 1049).
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie 30 dni od dnia wyznaczonego
na złożenie ofert.
Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, na stronie internetowej Miasta Koszalina.
Prezydent Miasta Koszalina może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.
Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust. 3.

2.
3.

4.

V.

Maksymalna liczba wolnych miejsc w niepublicznych przedszkolach, które Miasto
zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Miasto Koszalin zamierza pozyskać 450 miejsc
w niepublicznych przedszkolach.
VI.

W 2019 roku Gmina Miasto Koszalin zrealizowała zadanie o nazwie „Zapewnienie dzieciom
w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Miasta Koszalin możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym
2019/2020” w wysokości 1 581 000 zł.

Informacji w sprawie konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26 (pokój nr 49, II piętro, pokój nr 1, III piętro, tel. 94 348 86 98, 94 348 87
22)

Prezydent Miasta
(-) Piotr Jedliński
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