ZARZĄDZENIE NR 77/2019
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew, możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu na zasadach określonych w publicznych
placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliszew w latach
szkolnych 2019/2020 - 2021/2022, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwałą
NR XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) oraz Uchwały NR XLVII/452/2018 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na
zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
(Dz. U. Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7563)
zarządzam, co następuje:
§1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych 2019/2020 – 2021/2022”.
2. Regulamin konkursu stanowi załącznik do Uchwały NR XLVII/452/2018 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
3. Warunki realizacji zadania, o których mowa w ust. 1, opisane są w treści ogłoszenia, które
stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2. Zlecenie realizacji zadania publicznego wymienionego w § 1 ust. 1 nastąpi wraz z
udzieleniem dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.)
§3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 ust. 3, publikuje się poprzez umieszczenie jego treści:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej,
2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieliszew,
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Wieliszew.
§4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych.
§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 77/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 5 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Wieliszew ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,
zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznym przedszkolu na zasadach określonych w publicznych placówkach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliszew w latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022,
zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.
U. poz. 2203 z późn. zm.) oraz Uchwałą NR XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca
2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew”
I. Rodzaj zadania
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert przedszkoli niepublicznych do zapewnienia dla około 100
dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew, możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu na zasadach określonych w
publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliszew w
latach szkolnych 2019/2020 - 2021/2022, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwałą NR
XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1) w 2018 roku – 0,00 zł
2) w 2019 roku - 350 000,00 zł
3) w 2020 roku - 1 000 000,00 zł
4) w 2021 roku - 1 000 000,00 zł
5) w 2022 roku - 600 000,00 zł
Dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację zadania objętego konkursem, przysługuje na
każdego ucznia w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
Gminę Wieliszew.
W roku 2019 podstawowa kwota dotacji wynosi 820,84 zł.
Łączna kwota na zrealizowanie zadania jest uwarunkowana liczbą dzieci uczęszczających do
przedszkoli niepublicznych wyłonionych w trybie niniejszego konkursu i zostanie ustalona po
zakończeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów
przedszkolnych.

Szacunkowa liczba dzieci, których rodzicom Gmina Wieliszew chciałaby zapewnić opiekę
przedszkolną w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w niniejszym konkursie wynosi 70.
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.).
2. Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne, które są wpisane
do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych prowadzonej przez Wójta Gminy
Wieliszew.
3. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez
oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.
2203 z późn. zm) oraz podanie informacji o możliwej do przyjęcia liczbie dzieci.
4. Otrzymana dotacja przeznaczona będzie na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola
w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
5. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 35 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm).
6. Dotacja będzie przekazywana na każdego wychowanka, na rachunek bankowy przedszkola
w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że części za styczeń i
grudzień będą przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do 15 grudnia
roku budżetowego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie określone w niniejszym konkursie, obejmuje zapewnienie wychowania
przedszkolnego dzieciom 3,4,5 i 6 – letnim zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew.
2. Termin realizacji zadania: zadanie realizowane będzie w roku szkolnym 2019/2020 tj.
w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
3. Miejsce realizacji zadania: Gmina Wieliszew.
4. Podmiot realizujący zadanie objęty otwartym konkursem zobowiązany jest do stosowania
zasad określonych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.) oraz w Uchwale NR XLIV/410/2018 Rady
Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Wieliszew oraz:
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłaty za nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyniesie 1,00 zł za godzinę,
- przedszkole będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania
i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646),
- przedszkole zapewni liczbę uczniów w oddziale nie przekraczającą 25 uczniów,

przedszkole 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.),
- przedszkole będzie stosować zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli,
określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.
U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
5. Przedszkole niepubliczne realizujące zadanie objęte otwartym konkursem ofert, musi
zapewnić następujące standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieliszew:
- zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole
w godzinach od 7:00 do 17:00,
- realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. 8:00 – 13:00
(w czasie bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu),
- uzgodnić stawkę żywieniową z Wójtem Gminy Wieliszew,
- prowadzić w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęcia dodatkowe, które
muszą być realizowane w ramach opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
V. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu ofertowym należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta
w Gminie Wieliszew ul. Modlińska 1, 05 – 135 Wieliszew. O ważności oferty decyduje data
jej wpływu do Urzędu.
2. Oferty należy składać w opieczętowanej i trwale zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Koperta powinna być zaadresowana i opisana następująco: Urząd Gminy Wieliszew,
ul. Modlińska 1, 05 – 135 Wieliszew, Oferta na realizację zadania publicznego pn.
„Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat, zamieszkałym na terenie gminy Wieliszew,
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu
w latach szkolnych 2019/2020 -2021/2022”. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić
nazwę i dokładny adres Oferenta wraz z numerem telefonu, faksu oraz adresem e-mail.
3. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegać ocenie.
4. Wójt zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.
VI. Wymagane dokumenty.
Prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego Zarządzenia.
VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.
1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi
w regulaminie otwartego konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały NR XLVII/452/2018
Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert, którymi są:
1) termin nadesłania oferty,
2) złożenie oferty na właściwym formularzu,
3) podpisanie oferty przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta,
-

4) kompletność złożonej oferty.
2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana przez Wójta
Gminy Wieliszew.
3. Przy ocenie oferty pod względem merytorycznym brane będą pod uwagę kryteria wskazane
w regulaminie otwartego konkursu stanowiącym załącznik do Uchwały NR XLVII/452/2018
Rady Gminy Wieliszew z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego
konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz
kryteriów wyboru ofert, którymi są:
1) lokalizacja przedszkola jako korzystne uzupełnienie sieci publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Wieliszew,
2) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola z uwzględnieniem zewnętrznych elementów
infrastruktury, w szczególności placu zabaw (powierzchnia sali przypadająca na jednego
wychowanka w oddziale przedszkolnym, posiadanie stołówki i zaplecza kuchennego),
3) poziom wykształcenia, doświadczenie i sposób zatrudnienia kadry oraz posiadanie
dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w wychowaniu
przedszkolnym,
4) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zajęć
dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Wójt Gminy Wieliszew zastrzega sobie prawo do wizytacji placówki i sprawdzenia danych
zawartych w ofercie.
4. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendację Wójtowi Gminy
Wieliszew, co do wyboru ofert. Wynik konkursu podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy
Wieliszew.
5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wieliszew oraz na
stronie internetowej Urzędu Gminy Wieliszew.
6. Wójt Gminy Wieliszew zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny.
VIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia
otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i
związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych
organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim nie realizowano zadań
publicznych tego samego rodzaju.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 77/2019
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 5 czerwca 2019 r.

OFERTA
Przedszkola Niepublicznego wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonej przez Wójta Gminy Wieliszew
na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego o nazwie:
„Zapewnienie dzieciom w wieku 3 – 6 lat, zamieszkałym na terenie Gminy Wieliszew możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w latach szkolnych
2019/2020 – 2021/2022”

I.

DANE OFERENTA

1.Nazwa przedszkola niepublicznego:
2.Osoba prowadząca:
3.Data i nr wpisu do ewidencji
niepublicznych placówek oświatowych
prowadzonej przez Wójta Gminy
Wieliszew:
4.Adres:
5.Tel:
6.E-mail:
7.Strona www:
8.Numer
rachunku
bankowego
przedszkola:
9. Osoby upoważnione do
1.
reprezentowania oferenta:
2.
3.
10.Osoba upoważniona do składania
wyjaśnień
dotyczących
oferty
(nazwisko i imię oraz telefon
kontaktowy):

II.

OŚWIADCZENIE OFERENTA
Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z późn. zm.), przystępując do otwartego konkursu ofert

ogłoszonego Zarządzeniem Nr 77/2019 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 czerwca 2019 roku,
składam zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 wyżej
wymienionej ustawy, w szczególności, że:
a) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu dla dziecka objętego
ofertą nie będzie krótszy niż pięć godzin dziennie,
b) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli opłata za nauczanie,
wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzoną w czasie przekraczającym czas
bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za
godzinę za każde dziecko objęte ofertą,
c) przedszkole będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i
opieki dla dzieci objętych ofertą ustaloną dla przedszkoli publicznych,
d) przedszkole zapewni liczbę wychowanków w oddziale, w którym znajdą się dzieci
objęte ofertą, nieprzekraczającą 25 wychowanków,
e) przedszkole zapewni wychowankom objętym ofertą pomoc psychologicznopedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 5
ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.),
f) przedszkole, w przypadku posiadania wolnych miejsc, będzie stosować zasady
przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
Ponadto oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania standardów obowiązujących w
przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wieliszew, a mianowicie:
a) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole
w godzinach od 7:00 do 17:00, w tym sześciu godzin bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki,
b) pobierania od rodziców opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, czyli
opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania w kwocie 1,00 zł za godzinę,
c) realizowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz.7:00 –
13:00 (czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu),
d) uzgodnienia stawki żywieniowej z Wójtem Gminy Wieliszew,
e) prowadzenia w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęć dodatkowych,
które muszą być realizowane w ramach opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego, o którym mowa w punkcie V ust. 4 pkt 2 Ogłoszenia będącego
załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia Wójta

…………………………………..
data

……………………………………………
pieczęć i podpis oferenta

III.

INFORMACJA O PLANOWANEJ LICZBIE WYCHOWANKÓW

Składam ofertę na zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie gminy
Wieliszew

możliwości

korzystania

z

wychowania

przedszkolnego

w

przedszkolu

niepublicznym, którego jestem osobą prowadzącą w celu realizacji przez nich wychowania
przedszkolnego:
1

2
3

IV.

Liczba uczniów uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym
2018/19, których rodzice wyrażają chęć kontynuowania uczęszczania do
przedszkola w roku szkolnym 2019/20
Liczba nowych uczniów, których przedszkole może przyjąć w roku
2019/2010 na podstawie skierowania przez Wójta Gminy Wieliszew
Łączna liczba miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2019/20 (suma
wierszy 1 i 2)

INFORMACJA O WARUNKACH REALIZACJI ZADANIA
1. Baza przedszkola
1.Budynek przedszkola
Rok budowy lub adaptacji
Data dopuszczenia budynku
do działalności oświatowej
Łączna powierzchnia w m.kw:
2.Liczba pomieszczeń:
- dydaktycznych
- bloku żywieniowego
- administracyjnych
- innych
3.Wyżywienie
Liczba posiłków składająca się na całodzienne
wyżywienie
Proponowana cena za wyżywienie:
- śniadanie
- obiad
- podwieczorek:
- inne:
Razem całodzienne wyżywienie
Powierzchnia:
4.Działka
Powierzchnia:
6.Plac zabaw
Opis wyposażenia placu zabaw

2. Pomieszczenia dydaktyczne :
Sala

Pow. w m.kw

Liczebność
oddziału

Opis wyposażenia w
pomoce, kącika zabaw

meble,

Nr 1
Nr 2
Nr …
3. Kadra pedagogiczna, przewidziana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych
i
wychowawczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i
pozostałych zajęć przedszkolnych z dziećmi objętymi ofertą:
Stanowisko

Wymiar
czasu pracy
w
przeliczeniu
na etat

Kwalifikacje do
prowadzenia zajęć
(poziom wykształcenia,
uczelnia, rok
ukończenia studiów, w
tym studiów
podyplomowych lub
kursów
kwalifikacyjnych)

Stopień awansu
zawodowego,
staż pracy
pedagogicznej

Dodatkowe
kwalifikacje do
prowadzenia
zajęć w
przedszkolu z
dziećmi, w
szczególności
prowadzenia
zajęć
dodatkowych i
pomocy
psychologicznopedagogicznej

1.
2.
3.
……

4. Liczba pracowników obsługowych i pomocniczych zatrudnionych w przedszkolu:
Nazwa stanowiska

Liczba
osób
w
przeliczeniu na etaty

5. Oferta przedszkola w zakresie zajęć dodatkowych poza podstawą programową,
realizowanych dla dzieci objętych ofertą, w ramach pobieranej opłaty za korzystanie
w wychowania przedszkolnego (opis deklarowanych zajęć, czasu ich trwania
i częstotliwości, osób prowadzących te zajęcia oraz posiadane przez nich kwalifikacje
i doświadczenie:

Nazwa/opis zajęć

V.

Czas
Liczba
Liczba zajęć w Kwalifikacje
trwania 1 uczestników tygodniu
prowadzącej
jednostki
1 zajęć
zajęć

osoby

POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:
1. jestem związany niniejszą ofertą przez czas 30 dni od dnia określającego termin złożenia ofert
w ogłoszeniu;
2. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
3. zapoznałem się z treścią Uchwały NR XLIV/410/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca
2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Wieliszew
4. znana jest mi informacja, że dotacja otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą
jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na
pokrycie wydatków wymienionych w art. 35. ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 z póżn. zm.).
5. zostałem poinformowany, że informacja o otrzymywaniu przez przedszkole dotacji na
realizację zadania objętego ofertą zostanie wpisana do ewidencji placówek niepublicznych
prowadzonej przez Wójta Gminy Wieliszew;
6. zapoznałem się z treścią Uchwały NR XLVII/452/2018 Rady Gminy Wieliszew z dnia 27
czerwca 2018 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na zapewnienie
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. U.
Województwa Mazowieckiego z 2018 r. poz. 7563);
7. znane mi są zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, wymienione w
ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 77/2019 Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 5 czerwca r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego o nazwie „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na
terenie gminy Wieliszew, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w
niepublicznym przedszkolu na zasadach określonych w publicznych placówkach wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Wieliszew w latach szkolnych 2019/2020 2021/2022, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) oraz Uchwałą NR XLIV/410/2018
Rady Gminy Wieliszew z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego
nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliszew”
…………………………………..
data

……………………………………………
pieczęć i podpis oferenta

