Załącznik
do Zarządzenia Nr OR-I.0050.437.2018
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 10 czerwca 2018 r.

PREZYDENT MIASTA OPOLA
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Mieście Opolu
§ 1. Rodzaj zadania
1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach
niepublicznych 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 2017 r. poz. 2203),
zwanej dalej „ustawą o finansowaniu zadań oświatowych”.
2. Celem zadania jest zapewnienie w roku szkolnym 2018/2019 możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym w Opolu,
na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Opole.
§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Łącznie na realizację zadania planuje się przeznaczyć środki finansowe w wysokości:
1) 423.378,63 zł w 2018 r.,
2) 1.314.590,20 zł w 2019 r.,
3) 1.360.601,00 zł w 2020 r.,
4) 938.814,80 zł w 2021 r.
§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia
Dotacja na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego
w otwartym konkursie ofert, będzie udzielana w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji
dla przedszkoli, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana
na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Miasta Opola.
§ 4. Zasady przyznawania dotacji
1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące
przedszkola niepubliczne na terenie Opola, wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Miasto Opole.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru
stanowiącego załącznik do ogłoszenia oraz dokumentów określonych w § 7 ogłoszenia.
3. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego
w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr LIV/1075/17 Rady
Miasta Opola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom
i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz.
Woj. Op. z 2018 r. poz. 82).

5. Sposób wykorzystania dotacji podlega kontroli. Kontrola będzie przeprowadzana w trybie
i na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 4.
6. Dotacja, o której mowa w § 3, udzielana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu
w otwartym konkursie ofert, jeżeli przedszkole to:
1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000), z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki nie może być krótszy niż czas ustalony przez Radę Miasta Opola dla przedszkoli
publicznych prowadzonych przez Miasto Opole (obecnie - uchwała nr XXXIV/671/16 Rady
Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Opole (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2533), ze zm. w uchwale nr XXXVII/739/17 z dnia
26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 348) i zm. w uchwale nr XLVVII/939/17 z dnia

31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2241);
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty
ustalone przez Radę Miasta Opola (obecnie - uchwała nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola
z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz.
Woj. Op. poz. 2533), ze zm. w uchwale nr XXXVII/739/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Op. poz. 348) i zm. w uchwale nr XLVVII/939/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

(Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2241);
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla
przedszkoli publicznych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000);
4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby
uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 111 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 i poz. 1000);
5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000);
6) będzie prowadzić rekrutację do przedszkola na zasadach przyjmowania do przedszkoli
publicznych określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i poz. 1000);
7) zapewni możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach
od 6:00 do 17:00;
8) zapewni prowadzenie zajęć dodatkowych:
a) z języka angielskiego - 2 zajęcia/na oddział /w tygodniu,
b) z rytmiki – 1 zajęcie/na oddział /w tygodniu.
Zajęcia dodatkowe muszą być realizowane w ramach opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, o której mowa w ust. 6 pkt 2.
§ 5. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania określa się od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.
2. Miejsce realizacji zadania: teren miasta Opola.
3. Zadanie może być zlecone przedszkolu niepublicznemu, które ma dostęp do placu zabaw.
§ 6. Tryb składania ofert
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia,
w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, 45-037 Opole,
pok. 107. O ważności oferty decyduje data jej wpływu do Urzędu.

2. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzeźroczystej, opieczętowanej i trwale
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, z podaną nazwą i dokładnym adresem oferenta
wraz z jego numerem telefonu. Koperta musi być opisana następująco: „Oferta
na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Miasta
Opola możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”.
3. Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola.
§ 7. Wymagane dokumenty
1. Obligatoryjnie należy złożyć:
1) Ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, podpisaną przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej przedszkole
niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych –
podpisaną przez wszystkie te osoby (wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia);
2) Dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta - w przypadku
podpisania oferty przez osoby upoważnione przez oferenta;
3) Zobowiązanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia;
4) Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Miasta Opola, urzędów
skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którego wzór stanowi załącznik nr 3
do ogłoszenia;
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych osoby,
których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. poz. 922), którego wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia;
6) Oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie oględzin lokalu, który został
wskazany w ofercie, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia.
2. 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 przy przedszkolu.
§ 8. 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 XLIV/855/17
Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów
wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1865).
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do 24.08.2018 r.
§ 9. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach, które zamierza pozyskać Miasto Opole
Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Miasto Opole zamierza pozyskać 110 wolnych
miejsc w przedszkolach niepublicznych.

