Zal4cznik Nr 4
do og{oszenia Prezydenta Miasta Bialegostoku
o otwaft.vm konkursie ofert na realizacjg
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Ulro\[A Nr
(wz6R)
w sprawie powierzenia re

liz

cii zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

zawarta w dniu ......

w Bialymstoku migdzy:

Miastem Bialystok, z siedzib4 w Bialymstoku, ul. Sionimska l, NIP 966-21 1-72-20, zwanym dalej
,.Organem dotuj4cym", reprezentowanym przez:
Zastgpcg Prezydenta Miasta Bialegostoku
przy kontrasygnacie Pani Stanislawy Kozlowskiej - Skarbnika Miasta,

:.

.............

zwanym

dalej

.........2 siedzib4 w Bialymstoku, ul.

..

,.Organem prowadz4cym". reprezentor?nym przez

W zwi4zku z

rozstrzygnigciem otwafiego konkursu ofert na realizacjE zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego prowadzonego na terenie Miasta Bialegostoku przez osoby
prowadz4ce niepubliczne przedszkola lub niepubliczne szkoly podstawowe, w kt6rych
zorganizowano oddzial przedszkolny, strony umowy zgodnie postanawiaj4. co nastgpuje:
$ 1.
1

.

2.

Organ dotuj4cy zobowipuje sig nalicza6 i przekazywa(, z btdZetu Miasta Bialegostoku
... na kaZdego ucznia
dotacjg oSwiatow4 ta rzecz
tego przedszkolaloddzialu przedszkolnego, w wysokoSci r6wnej wydatkom bie24cym,
przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych./oddzialach przedszkolnych
prowadzonych przez Miasto Bialystok, pomniejszon4 o oplaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego oraz za Wzywienie, stanowi4ce dochody budzetu gminy, zgodnie
z zasadami okre5lonymi w ustawie z dnia 27 patldziernika 201'7 r. o finansowani zadari
oSwiatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) oraz w- trybie ustalonym w uchwale
Nr XII/I93/19 Rady Miasta Bialystok z dnia l8 czerwca 2019 r. w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szk6l i plac6wek oSwiatowych
prowadzonych przez osoby frzyczne i osoby prawne niebgd4ce jednostkami samorz4du

terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowoSci ich pobrania
i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Podl. 22019 r. poz. 3589), z zastrzezeniem ust.2.
Dotacla na kaZdego niepelnosprawnego ucznia dotowanego przedszkola niepublicznego
z bud2etu Miasta Bialystok jest r6wna kwocie przewidzianej na niepelnosprawnego ucznia
przedszkola w czgSci oSwiatowej subwencji og6lnej otrzyrnywanej przez Miasto Biatrystok.
Dotacja na kazdego niepelnosprawnego ucznia dotowanej szkoly podstawowej,
\4' kt6rej zorganizowano oddzial przedszkolny z budZetu Miasta Biatystok jest r6wna
kwocie przewidzian'ej na niepelnosprawnego ucznia oddzialu przedszkolnego,

4.{r\

w szkole podstawowej w czgSci oSwiatowej subwencji og6lnej otrzymywanej przez Miasto
Bialystok.

3.

Miesigczne transze dotacji bgd4 przekazywane przez Organ dotujEcy w terminie
do ostatniego dnia miesi4ca, z tym 2e lransza za styczef i za grtdziei sq przekazywane
w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku bud2etowego.

1. Organ prowadzqcy zobowiqzuje sig do zapewnienia w prowadzonym przedszkolu w okresie
obowiqzywania umowy liczby miejsc w przedszkolu r6wnej liczbie miejsc okre5lonej
w zlo2onej ofercie realizacji zadania publicznego. tj. ...........
..... miejsc.
2. Organ prowadzqcy zobowipuje sig do stosowania systemu informatycznego
wspomagaj4cego proces rekrutacji do przedszkoli samorz4dowych Miasta Bialegostoku.

$3.

Organ prowadzqcy zobowi4zuje sig do zapewnienia

w

prowadzonym przedszkolu

nastgpuj4cych warunk6w:

l)

i

w czasie nie kr6tszym
ni2 czas bezplatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony uchwal4
Nr Xllllg{llg Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r.
zapewnienia bezplatnego nauczania, wychowania

opieki

sprawie okredlenia wysokodci oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
dzieci objgtych wychowaniem przedszkolnym do koirca roku szkolnego w roku
kalendarzowym. w kt6rym kohczq 6 lat w prowadzonych przez Gming Bialystok
jednostkach o5wiatowych (Dz. Urz. Woj. Podl. 22019 r. poz. 3590),
2) pobierania od rodzic6w oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokoSci
nie wy2szej niz oplaty ustalone uchwal4 Nr XII/194/19 Rady Miasta Bialystok
z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie okre5lenia czasu bezplatnego pobytu dziecka
w przedszkolu oraz oplat za Swiadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone
przez Gming Bialystok.
3) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej
dla przedszkoli publicznych.
4) zapewnienia w oddziale przedszkolnym liczby uczni6w nieprzekraczaj4cej maksymalnej
liczby uczni6w w oddziale przedszkola publicznego, okre5lonej w przepisach wydanych
na podstawie art. I I I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm.),
5) zapewnienia uczniom pomocy psychologicmo-pedagogicznej, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 47 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

w

Prawo oSwiatowe.

stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli, okre5lonych
w rozdziale 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe oraz odpowiedniej
uchwale Rady Miasta Bialystok (aktualnie w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta
Bialystok z dnia 27 marca 20'17 r. w sprawie okreSlenia kryteri6w obowiqzuj4cych
na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddzial6w
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bialystok,
okeSlenia dokument6w niezbgdnych do potwierdzenia spelniania kryteri6w oraz

6)

,fi(

ptzyznania liczby punkt6w ka2demu kryterium, zmienionej uchwal4 Nr XD(315/20
z dnia l5 srycznia 2020 r. zmieniajqcq ww. uchwalg).
2. Ponadto Organ prowadz4cy zapewni nastgpuj4ce standardy wychowania przedszkolnego:
I ) mo2liwoSd korzystania z uslug Swiadczonych przez przedszkole przez caly rok szkolny,
za wyj4tkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez Organ prowadzqcy, rokrocznie
do
w okresie od
2) mozliwo56 korzystania z uslug Swiadczonych pruez przedszkole w godz. . . . . . . . . . . .
3) reatizacjg podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz.
4) prowadzenie w czasie poza realizacj4 podstawy programowej zajg6 dodatkowych

dla wychowank6w,

5)

korzystaj4cych z diet ustalane

w

rlysokodci
mogq byi odrgbnie.

dzienn4 stawkg 2ywieniow4

.

... zl.

Stawki 2ywieniowe dzieci

$1
Rozliczenie i kontrola wykorzystania dotacji bgdzie nastgpowai na zasadach okre5lonych
w uchwale Nr XIIi193l19 Rady Miasta Bialystok z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie trybu
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szk6l i plac6wek o6wiatowych
prowadzonych przez osoby ftzyczne i osoby prawne niebgd4ce jednostkami samorzEdu
terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidlowo5ci ich pobrania
i wykorzystywania.
$5.

do przeprowadzenia oceny stanu
do realizacji zadania publicznego

Organ dotuj4cy ma prawo

prowadzqcego przedszkole
przedszkolnego prowadzonego

na terenie miasta

Bialegostoku,

przygotowania Organu
/. zakresu wychowania

w

zakesie zgodno(ci

ze zloZonq ofert4.

$6.
Wyznacza sig osoby do kontakt6w roboczych w sprawie realizacji umowy:
I ) po stronie Organu dotujqcego:
a)

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,
2) po stronie Organu prowadz4cego:
a)

s7.
Zmiany os6b do kontaktu nie powoduj4 koniecznoSci sporzEdzania aneksu do umowy.

s8.
Umowg zawiera sig na okres od I wrzeSnia 2021 r. do

4'\

3l

sierpnia 2025 r

$e.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej pod rygorem niewa2no6ci.
zzaslrzeleniem$7.

$ 10.

l.

Naruszenie przez Organ prowadzqcy obowi4zk6w wynikajEcych z niniejszej umowy
lub wskazanych w art. 17 ust. I lub 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 pa2dziemika 2017 r.
o finansowaniu zadari oSwiatowych. bgdzie stanowilo podstawg dla Organu dotuj4cego
do wydania decyzji o cofnigciu dotacji, o kt6rej mowa w ww. przepisach
oraz do rozwi4zania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. Cofnigcie dotacji przez Organ dotuj4cy nastEpuj e po uprzednim wezwaniu
Organu prowadz4cego do zaprzestania naruszania warunk6w okreSlonych
w art. 17 ust. I lub 19 ust. I ustawy z dnia 27 pu2dziemika 2017 r. o finansowanit zadah
oSwiatowych, w terminie nie dluZszym niZ 3 miesi4ce.
$ 11.

Umowg sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach. z kt6rych jeden otrzymuje
Organ prowadzqcy, a drugi Organ dotuj4cy.

(Organ dotuj4cy)

(Organ prowadz4cy
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