Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójt Gminy Wilczęta
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia
punktu przedszkolnego w Słobitach
I. Rodzaj zadania.
1.2. Prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach, w tym:
1.2.1. Objęcie wychowaniem przedszkolnym 14 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu
Gminy Wilczęta
1.2.2. Zapewnienie opieki min. 5 godzin dziennie w dni powszednie (prowadzenie
zajęć, ubezpieczenie dzieci)
II. Zakres zadania:
1. Punkt przedszkolny w Słobitach będzie czynny od poniedziałku do piątku (z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych)
2. Punkt przedszkolny będzie czynny od września do sierpnia bez przerwy
wakacyjnej
3. Punkt przedszkolny będzie prowadzony w pomieszczeniach należących do
Szkoły Podstawowej w Słobitach, pomieszczenia są wyposażone w sprzęt
niezbędny do prowadzenia punktu przedszkolnego i zostaną użyczone
bezpłatnie podmiotowi wybranemu w drodze konkursu,
4. Rekrutacja do punktu przedszkolnego prowadzona będzie w sposób
powszechny, do punktu mogą być przyjęte wszystkie chętne dzieci z
terenu gminy Wilczęta
5. Zapewniona będzie kontynuacja wychowania przedszkolnego dla dzieci
obecnie uczęszczających do punktu przedszkolnego, które nie mogą zostać
objęte wychowaniem przedszkolnym przy szkole podstawowej.
6. Dzieci uczęszczające do punktu przedszkolnego w Słobitach będą objęte
ubezpieczeniem NNW,
7. Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone będą przez wykwalifikowaną
kadrę zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
8. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji pomieszczeń i
wyposażenia
Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań
w roku 2019 wynosi 25.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji
Dotacja na realizację zadań z zakresu prowadzenia punktu przedszkolnego
przyznana zostanie w formie dofinansowania kosztów realizacji zadań
określonych w pkt. i przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o
których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie.
Szczegółowe zasady zostały zawarte w regulaminie przyznawania dotacji
zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w okresie od 01 września 2019r. do
31 sierpnia 2020r.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą
umową.
3. Formy zajęć objęte dofinansowaniem muszą być zorganizowane zgodnie z
obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.
4. W ramach oferty organizator zapewnia w szczególności:
− prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego dla 14 dzieci w wieku 3-5 lata z terenu
Gminy Wilczęta
− opiekę dla dzieci min. 5 godzin dziennie w dni powszednie
− możliwość kontynuacji wychowania przedszkolnego dla dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym w punkcie przedszkolnym w Słobitach w roku
2018/2019
− ubezpieczenie NNW dla dzieci uczęszczającym do punktu przedszkolnego
− wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji zadania
− prowadzenie rekrutacji w sposób powszechny
V. Termin składania ofert
1. Oferty sporządzone zgodnie z wzorem ofert stanowiącym załącznik nr 2
regulaminu udzielania dotacji należy składać do dnia 12 sierpnia 2018 r. do godz.
12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilczęta ( sekretariat) w kopercie z dopiskiem
„Konkurs ofert na prowadzenie punktu przedszkolnego w Słobitach”.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na realizację poszczególnych
zadań określonych w części I ogłoszenia.
VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania
wyboru ofert
1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu składania
wniosków.
2. Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy. Wybór zostanie
dokonany w oparciu o następujące kryteria:
1) doświadczenia wnioskodawcy w organizacji wychowania przedszkolnego
dla dzieci w latach ubiegłych,
2) oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania,
VII. Zrealizowane zadania w roku poprzednim
przeznaczonych na realizację zadania.

i wysokość środków

1. Podaje się do wiadomości, że w 2018 r. zlecono zadania z zakresu
prowadzenia punktu przedszkolnego w Słobitach na kwotę 68765,55 zł.
2. W roku 2019 na zadania z zakresu prowadzenia punktu przedszkolnego w
Słobitach zaplanowana jest kwota 25.000 zł.
Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta

Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części
przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do
przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
VIII. Informacje telefoniczne na temat wspierania zadań można uzyskać w
Urzędzie Gminy Wilczęta, tel. 055 249 65 04

Wójt Gminy Wilczęta
Bogusław Szczerba

