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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 ze zm.1))  oraz art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U z 2020 r. poz. 17 ze zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego przez podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły 
podstawowe w których zorganizowano oddziały przedszkolne i niepubliczne inne formy wychowania 
przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XVIII/282/19 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 
regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz określenia kryteriów wyboru najkorzstniejszych ofert (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 6088). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 

 

  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Łukasz Prokorym 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 278. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Białystok 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez osoby prowadzące 
niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wraz z określeniem 

kryteriów wyboru składanych ofert 

§ 1. 1. Regulamin określa tryb przeprowadzania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
przez podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano 
oddziały przedszkolne i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru 
najkorzystniejszych ofert, zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz. U z 2020 r. poz. 17 ze zm.). 

2. Do konkursu ofert mają prawo przystąpić podmioty prowadzące niepubliczne przedszkola, niepubliczne 
szkoły podstawowe w których zorganizowano oddziały przedszkolne wpisane do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Miasto Białystok. 

3. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie konkursu ofert dla podmiotów wskazanych w ust. 2 nie zapewni 
odpowiedniej liczby miejsc dzieciom, ogłasza się konkurs ofert dla podmiotów prowadzących niepubliczne inne 
formy wychowania przedszkolnego. 

§ 2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o przedszkolu niepublicznym rozumie się przez to 
niepubliczne przedszkola, niepubliczne szkoły podstawowe prowadzące oddziały przedszkolne i niepubliczne inne 
formy wychowania przedszkolnego. 

§ 3. 1. Dzieci przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2021/2022 do przedszkola niepublicznego 
wyłonionego w drodze konkursu ofert, będą miały możliwość uczęszczania do niego przez cztery lata szkolne. 

2. Po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym wyłonionym 
w drodze konkursu ofert dzieci będą mogły kontynuować wychowanie przedszkolne w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok lub w przedszkolach 
niepblicznych wyłonionych w kolejnym konkursie ofert. 

§ 4. Konkurs ofert ogłasza Prezydent Miasta Białegostoku. 

§ 5. Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola niepublicznego. 

§ 6. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. 

§ 7. 1. Ocena formalna polega na sprawdzeniu: 

1) terminowego i właściwego złożenia oferty, 

2) uprawnień oferenta do złożenia oferty, 

3) kompletności oferty. 

2. Oferty niespełniające wymogów formalnych podlegają odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta, który złożył ofertę w terminie, do uzupełnienia braków 
formalnych lub poprawienia błędów w wyznaczonym terminie, pod rygorem pozostawienia oferty bez 
rozpatrzenia. 

4. Braków formalnych nie stanowią oczywiste pomyłki pisarskie. 

5. Po zakończeniu oceny formalnej sporządza się listę ofert spełniających wymagania formalne. 

6. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych powiadamia się o tym oferenta, który złożył taką 
ofertę wraz ze wskazaniem przyczyn jej odrzucenia. 

§ 8. 1. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej. 

2. Przy ocenie merytorycznej będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
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1) lokalizacja przedszkola niepublicznego mająca stanowić korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Białystok, 

2) udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Miasta Białystok miejsc, w ogólnej liczbie miejsc w przedszkolu 
niepublicznym, 

3) godziny pracy przedszkola niepublicznego dostosowane do potrzeb rodziców i dzieci, 

4) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola niepublicznego, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów 
infrastruktury, w szczególności placu zabaw, a także dostosowania do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

5) organizacja żywienia dzieci w przedszkolu niepublicznym, w tym cena, liczba oraz jakość posiłków, 

6) kwalifikacje i doświadczenie kadry pedagogicznej, w tym posiadanie dodatkowych kwalifikacji, które mogą 
być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego, 

7) atrakcyjność programowa oferty zajęć dodatkowych, 

8) doświadczenie w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. 

§ 9. Prezydent Miasta Białegostoku unieważnia otwarty konkurs ofert jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty, 

2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4. 

§ 10. 1. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje Prezydent Miasta Białegostoku. 

2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Białegostoku 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Prezydent Miasta Białegostoku może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, bez podania 
przyczyny. Informację o odstąpieniu Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości w sposób 
określony w § 11 ust.1. 

4. Od rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Białegostoku nie przysługuje odwołanie. 

§ 11. Zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 
zamieszczane jest: 

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

3) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych gmina,
która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z
wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest obowiązana
przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których
zorganizowano oddział przedszkolny, lub innych form wychowania przedszkolnego. Ustawa z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2020 r. poz. 910 ze zm.) stanowi, iż prawo do skorzystania z
wychowania przedszkolnego mają dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
Natomiast dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne z
zastrzeżeniem zawartym w przepisach ustawy dotyczącym odroczenia. Zapewnienie warunków do
spełnienia powyższego obowiązku oraz prawa jest zadaniem własnym gminy.

W celu przeprowadzenia konkursu ofert rada gminy jest zobowiązana do określenia jego regulaminu wraz z
kryteriami wyboru ofert.

W związku z niewystarczającą liczbą miejsc w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych
prowadzących oddziały przedszkolne w Białymstoku na rok 2020/2021 zostały zawarte umowy z
placówkami niepublicznymi, wybranymi w drodze konkursu ofert. Z uwagi na to, iż wskazane umowy
obowiązują do dnia 31 sierpnia 2021 roku, a sieć publicznych przedszkoli nadal nie zapewnia
wystarczającej liczby miejsc dzieciom, koniecznym jest wybór nowych podmiotów w drodze konkursu.
Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego powinno nastąpić przed rozpoczęciem postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok 2021/2022.

Proponowany termin obowiązywania umów z placówkaim niepublicznymi określony zostaje na 4 lata
szkolne, tj. okres umożliwiający dziecku uczęszczanie do danej placówki wychowania przedszkolnego do
czasu zakończenia przez niego korzystania z wychowania przedszkolnego.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych niepubliczne przedszkole spełniające
określone warunki, otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej
podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli. Są to przedszkola wybrane w drodze otwartego konkursu ofert,
działające na zasadach zbliżonych do przedszkoli publicznych.

Natomiast niepubliczne przedszkole niespełniające określonych warunków, zgodnie z art. 17 ust. 3
otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75 % podstawowej kwoty
dotacji dla przedszkoli.

Skutkiem finansowym podjęcia niniejszej uchwały jest więc różnica pomiędzy dotacją przyznaną
przedszkolom niepublicznym na poziomie 75% a przedszkolom konkursowym na poziomie 100% i wynosi
260,98 zł na jedno dziecko miesięcznie.

Ze względu na powyższe, wniosek o podjęcie uchwały jest uzasadniony.
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