
Prezydent Miasta Lublin

Regulamin pracy
komisji  konkursowej  do  spraw  oceny  ofert  złożonych  przez  osoby  fizyczne
i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie miasta Lublin, 
wpisane  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez 
miasto  Lublin  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  wychowania 
przedszkolnego

1. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 
prowadzące  przedszkola  niepubliczne  na  terenie  miasta  Lublin,  wpisane  do 
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Lublin na 
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

2. Pracą komisji kieruje Przewodniczący komisji.
3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji pracą komisji kieruje Zastępca 

Przewodniczącego komisji.
4. Komisja  może prowadzić postępowanie oceniające w składzie co najmniej  3 

członków.
5. Wszystkie  decyzje  dotyczące  przebiegu  postępowania  oceniającego  komisja 

podejmuje  w  głosowaniu  jawnym,  zwykłą  większością  głosów.  W  przypadku 
równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego komisji.

6. Komisja rozpatruje oferty w terminie do 30 grudnia 2016 r.
7. Postępowanie  oceniające  przebiega  w  dwóch  etapach:  w  pierwszym  etapie 

członkowie  komisji  dokonują  oceny  formalnej  wniosków,  w  drugim  etapie 
wniosek spełniający wymogi formalne podlega ocenie merytorycznej.

8. Komisja podczas rozpatrywania ofert ocenia w szczególności:
1) status prawny oferenta;
2) kompletność złożonej oferty wraz z załącznikami;
3) lokalizację  przedszkola  jako  korzystne  uzupełnienie  sieci  przedszkoli 

publicznych;
4) udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin, miejsc w ogólnej 

liczbie miejsc w przedszkolu;
5) liczbę  wolnych  miejsc,  przekazanych  do  dyspozycji  Gminy  Lublin 

w przedszkolu  jako  korzystne  uzupełnienie  sieci  przedszkoli  publicznych 
prowadzonych przez Miasto Lublin;

6) warunki  lokalowe  i  wyposażenie  przedszkola,  z  uwzględnieniem 
zewnętrznych  elementów  infrastruktury,  w  szczególności  placu  zabaw  dla 
dzieci oraz do stosowania przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;

Nr dokumentu Mdok: 772622/12/2016 Strona 1 z 2
OW-PP.4424.34.2016

Załącznik do Zarządzenia nr 36/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2016 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw oceny ofert złożonych

przez osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie miasta Lublin, wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Lublin na realizację zadania publicznego

z zakresu wychowania przedszkolnego
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7) poziom wykształcenia i doświadczenia kadry oraz posiadanie dodatkowych 
kwalifikacji  przez  nauczycieli,  które  mogą  być  wykorzystane  w  procesie 
wychowania przedszkolnego;

8) dostosowanie  oferty  pod  względem  potrzeb  dzieci,  ze  szczególnym 
uwzględnieniem  zajęć  dodatkowych  realizowanych  poza  podstawą 
programową wychowania przedszkolnego;

9) organizację żywienia dzieci, w tym: cenę, liczbę oraz jakość posiłków a także 
sposób ich przygotowania;

10) liczbę i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.
9. Z  przeprowadzonego  postępowania  oceniającego  sporządzany  jest  protokół, 

który  po  podpisaniu  przez  członków  komisji  uczestniczących  w  jej  pracach 
przekazywany jest przez Przewodniczącego komisji Prezydentowi Miasta Lublin.

10. Na  podstawie  przedłożonej  propozycji  Prezydent  Miasta  Lublin  rozstrzyga 
o przyznaniu dotacji.

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

Strona 2 z 2 Nr dokumentu Mdok: 772622/12/2016
OW-PP.4424.34.2016

http://www.bip.lublin.eu/

	1. Komisja dokonuje oceny ofert złożonych przez osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne na terenie miasta Lublin, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez miasto Lublin na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
	2. Pracą komisji kieruje Przewodniczący komisji.
	3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji pracą komisji kieruje Zastępca Przewodniczącego komisji.
	4. Komisja może prowadzić postępowanie oceniające w składzie co najmniej 3 członków.
	5. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu postępowania oceniającego komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego komisji.
	6. Komisja rozpatruje oferty w terminie do 30 grudnia 2016 r.
	7. Postępowanie oceniające przebiega w dwóch etapach: w pierwszym etapie członkowie komisji dokonują oceny formalnej wniosków, w drugim etapie wniosek spełniający wymogi formalne podlega ocenie merytorycznej.
	8. Komisja podczas rozpatrywania ofert ocenia w szczególności:
	1) status prawny oferenta;
	2) kompletność złożonej oferty wraz z załącznikami;
	3) lokalizację przedszkola jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych;
	4) udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin, miejsc w ogólnej liczbie miejsc w przedszkolu;
	5) liczbę wolnych miejsc, przekazanych do dyspozycji Gminy Lublin w przedszkolu jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin;	
	6) warunki lokalowe i wyposażenie przedszkola, z uwzględnieniem zewnętrznych elementów infrastruktury, w szczególności placu zabaw dla dzieci oraz do stosowania przedszkola do potrzeb dzieci niepełnosprawnych;
	7) poziom wykształcenia i doświadczenia kadry oraz posiadanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego;
	8) dostosowanie oferty pod względem potrzeb dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych realizowanych poza podstawą programową wychowania przedszkolnego;
	9) organizację żywienia dzieci, w tym: cenę, liczbę oraz jakość posiłków a także sposób ich przygotowania;
	10) liczbę i rodzaj bezpłatnych zajęć dodatkowych.
	9. Z przeprowadzonego postępowania oceniającego sporządzany jest protokół, który po podpisaniu przez członków komisji uczestniczących w jej pracach przekazywany jest przez Przewodniczącego komisji Prezydentowi Miasta Lublin.
	10. Na podstawie przedłożonej propozycji Prezydent Miasta Lublin rozstrzyga o przyznaniu dotacji.
	1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
	2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.

