
Załącznik do zarządzenia nr  62/2021 
Wójta Gminy Dywity z dnia 19.04.2021r. 

 
OGŁOSZENIE 

 
Wójt Gminy Dywity ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu 
wychowania przedszkolnego w Gminie Dywity oraz zaprasza do składania ofert. 
 

I. Rodzaj i nazwa zadania 
1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego.  
2. Nazwa zadania: „Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego 

dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, będącym mieszkańcami Gminy Dywity”. 
II. Cel konkursu  

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznym przedszkolom realizacji 
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1  
ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.). 

III. Wysokość środków publicznych planowanych do przeznaczenia na realizację 
zadania (szacunkowo): 
2021 rok: 109.920,00 zł 
2022 rok: 329.760,00 zł 
2023 rok: 329.760,00 zł 
2024 rok: 219.840,00 zł. 
Klasyfikacja budżetowa środków finansowych: Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 
80104 – Przedszkola, § 2540 – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek 
systemu oświaty. 

IV. Zasady przyznawania dotacji. 
1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące 

przedszkola niepubliczne na terenie Gminy Dywity wpisane do ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych prowadzonej przez Gminę Dywity. 

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w punkcie VII 
ogłoszenia. 

3. 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) warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 910 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 Dywity dla przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Dywity; 

2) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty ustalone 
przez Radę Gminy Dywity na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1  ustawy o finansowaniu 
zadań oświatowych; 



3) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla 
przedszkoli publicznych; 

4) zapewnienie liczby uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającej 
maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy - Prawo oświatowe; 

5) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe; 

6) stosowanie zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone 
w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe. 

4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale nr XXXVIII/315/18 
Rady Gminy Dywity z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji 
niepublicznym szkołom, przedszkolom, oddziałom przedszkolnym w szkołach 
podstawowych i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie 
Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także w uchwale nr 
XLVII/372/18 Rady Gminy Dywity z dnia 26 września 2018r. zmieniającej uchwałę w 
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom, 
oddziałom przedszkolnym w szkołach podstawowych i innym formom wychowania 
przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Dywity przez inne niż Gmina Dywity 
osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 

5. Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego 
wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie wynosić 100% wysokości wydatków 
bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych 
przez Gminę Dywity, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Dywity, 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 Dywity. 

6. Dotacja przekazywana będzie na rachunek bankowy przedszkola w 12 częściach w terminie 
do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym że część za styczeń jest przekazywana do 20 
stycznia a za grudzień w terminie do dnia 15 grudnia roku budżetowego. 

7. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego 
w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy 
o finansowaniu zadań oświatowych. 

V. Terminy i warunki realizacji zadania. 
1. Zadanie obejmuje zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego 25 dzieciom w wieku 

3 – 6 lat, zamieszkałym na terenie Gminy Dywity. 
2. Termin realizacji zadania rozpoczyna się od 1 września 2021r. i potrwa do 31 sierpnia 2024 

roku.                      
3. Miejsce realizacji zadania: Gmina Dywity. 
4. Podmiot, realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, musi zapewnić następujące 

standardy wychowania przedszkolnego, obowiązujące w publicznych przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Dywity: 

1) zapewnić możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie krócej niż w 
godzinach od 6:30 do 16:30; 



2) realizować nieodpłatnie podstawę programową wychowania przedszkolnego w wymiarze 
5 godzin dziennie; 

3) prowadzić zajęcia wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej polegające na 
realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz 
rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dzieci; 

4) stosować zasady rekrutacji zgodne z przyjmowaniem do publicznych przedszkoli, 
określone w rozdziale 6 ustawy - Prawo oświatowe. 

5) pobierać opłaty zgodnie z Uchwałą nr XL/328/18 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 
2018r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 
oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 
publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dywity; 

6) zapewnić wychowankom korzystanie z czterech posiłków tj.: śniadania, II śniadania, obiadu 
i podwieczorku; 

7) nie wliczać wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz 
kosztów utrzymania kuchni przy ustalaniu stawki za korzystanie przez dzieci z posiłków w 
przedszkolu. 

VI. Termin składania ofert. 
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia     

14.05.2021r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 
11-001 Dywity (liczy się data wpływu do urzędu). 

2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Oferta 
na konkurs dla niepublicznych przedszkoli”. 

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie. 

VII. Wymagane dokumenty. 
1. Obligatoryjnie należy złożyć: 
1) prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osobę upoważnioną do 

składania oświadczeń woli - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia; 
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku 

podpisania oferty przez osobę upoważnioną przez organ prowadzący; 
3) zobowiązanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych 

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 
2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń 

przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw. 

VIII. 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 VII/53/19 

Rady Gminy Dywity z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu 
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz 
kryteriów wyboru ofert. 

2. Wynik otwartego konkursu ofert zostanie podany do wiadomości publicznej w Biuletynie 
Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu. 
 

IX. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju 
i związane z nimi koszty. 



W roku 2021 nie organizowano otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 
z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki przekazane w 2020r.: 1.006.352,40 zł. (w ramach 
konkursu z 2019r.) 
 

           

           
WÓJT GMINY 
 

      (-) Daniel Zadworny 


