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ZARZĄDZENIE NR 3712019
WOJTA GMINY WILCZĘTA
z dnia 19.07.2019 r.

sPrawie ogloszenia otwańego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego

prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach

Na Podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca t990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z20l9r.,Poz.506 zpóŹn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dńa 24 kwietnia2003 r. o działalności
PoĄrtku Publicznego i o wolontariacie (Dz.IJ. z2019 poz. 688), uchwały Rady Gminy Wilczęta nr
11116118 z dn. 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wilczęta
z
-działalność
organizacjartt Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
pożytku
publicznego na rok 2019, zarządzarnco następuje:

§1.
1. Ogłaszam otwartY konkurs ofert na realizację zadańa publicznego w zakresie prowadzęnia
punktu przedszkolnego w Słobitach, w tym:
- zaPewnienie Prowadzenia bezpłatnego nauczańa i wychowania w zakresie podstawy
Programowej wYchowaniaprzedszkolnego dlat4 dzięciw wieku 3-5 lat z terenu Gminy Wilczęta
- zapewnienie opieki min. 5 godzindziennie w dni powszednie
- zaPewnienie kontynuacji wychowarria przedszkolnego dla dzieci obję§ch wychowaniem
przedszkoln).m w punkcie przedszkolnym w Słobitach
zaPewnienie
dzieciomuczęszczającymdo puŃtu przedszkolnego ubezpieczenie NNW
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry niezbędnej do realizacji zadańa
2.
1

O dotację mogą ubiegaó się:

) organizacj e pozarządowe,

2) osobY Prawne i jednostki organizacyjne działąące na podstawie przepisów o stosunku pństwa
do KoŚcioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku pństwa do innych kościołówi
zwiryków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele
statutowe ob ej muj ą prowadzen ię działalnościpo żytku publiczne go,
3 ) stowarzyszenia j ednostek samorządu terytorialnego
4) spółdzielnie socjalne
5) sPÓłki akcYjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami
działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia25 czerwcaZ0l0r. o sporcie (D;. iJ. z-20l8 r.,
Poz. 1263 ze zmianarti), które nie działają w celu osiągnięcia zysku ot* ptreroaczają całość
dochodu na realizację celów statutowych oraz ńe przeznaczają zysku do podziału między'swoich
udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
3. Treśćogłoszenia stanowi

zalączniknr

1 do

niniejszego zarządzenia.

§2.
Termin składania ofert upływa z dniem 12 sierpnia 2019 r.

§3.
Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zartieszczenie:
1) na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy Wilczęta,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej
3) na stronie internetowej Urzędu Gminy

§4.
Regulamin konkursu wraz ze wzorarli' oferty, umowy oraz sprawo zdania z realizacji zadańa
stanowi zńączniknr 2 do zarządzenia.

§5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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