ZARZĄDZENIE Nr 229/PM/2021
PREZYDENTA MIASTA LEGNICY
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego i powołania komisji do jego przeprowadzenia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 22 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2029) art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), § 1 pkt 1 lit. b załącznika Nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta
Legnicy stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 132/UM/2017 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 11 września
2017 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Legnicy zmienionego zarządzeniami
Prezydenta Miasta Legnicy Nr 20/UM/2018 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr 35/UM/2018 z dnia 27 marca 2018 r.,
Nr 54/UM/2018 z dnia 9 maja 2018 r., Nr 85/UM/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Nr 110/UM/2018 z dnia
30 sierpnia 2018 r., Nr 117/UM/2018 z dnia 1 października 2018 r., Nr 34/UM/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.,
Nr 10/UM/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz uchwały Nr XXIX/354/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca
2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania
przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 1809) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
w Gminie Legnica.
2. Ogłoszenie o konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Regulamin konkursu zawarty jest w załączniku do uchwały Nr XXIX/354/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
29 marca 2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 1809).
§ 2.
W celu oceny ofert złożonych w konkursie powołuję Komisję konkursową w następującym składzie:
1) Halina Gawin-Majewska - Przewodniczący Komisji,
2) Agata Kanas-Pastwa - Z-ca Przewodniczącego Komisji,
3) Aleksandra Cichoń– członek Komisji,
4) Sylwia Tokarczyk - członek Komisji,
5) Joanna Filipek - członek Komisji.
§ 3.
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy;
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy –http://www.portal.legnica.eu,
3) w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta
Legnicy.
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§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 229/PM/2021
Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Legnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego w Gminie Legnica oraz zaprasza do składania ofert.
§ 1.
Rodzaj zadania.
1. Zadanie obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod
tytułem - „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Legnicy możliwości
korzystania z wychowania przedszkolnego”.
2. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku
przedszkolnym, będącym mieszkańcami Gminy Legnica, na warunkach takich jak w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Legnica.
§ 2.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
1. Łącznie na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w następujących kwotach:
1)
310.000 zł w 2021 r.;
2)
970.000 zł w 2022 r.;
3) 1.010.000 zł w 2023 r.;
4) 1.050.000 zł w 2024 r.;
5) 1.095.000 zł w 2025 r.
2. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola
niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie równa wydatkom bieżącym
przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę
Legnica, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie
stanowiące dochody budżetu Gminy Legnica, z tym że na dziecko niepełnosprawne w wysokości
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawne dziecko przedszkola w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Legnica.
§ 3.
Zasady przyznawania dotacji.
1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola
niepubliczne na terenie Gminy Legnica wpisane do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnica.
2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzorów stanowiących
załączniki Nr 1 i Nr 2 do ogłoszenia.
3. Dotacja udzielana będzie w częściach na podstawie miesięcznej informacji o liczbie dzieci według
stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, składanej w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu
Miasta Legnicy.
4. Dotacja będzie rozliczana w trybie określonym w uchwale Nr XII/154/19 Rady Miejskiej Legnicy z
dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 5915).
5. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert,
które zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (Dz.U. z 2020, poz. 2029):
1) spełni warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, z tym, że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w
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art. 13 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, nie może być
krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez radę gminy dla
przedszkoli prowadzonych przez gminę;
2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż opłaty
ustalone przez Radę Miejską Legnicy na podstawie art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych;
3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla
przedszkoli publicznych;
4) zapewni liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym nie wyższą niż liczba dzieci w oddziale
publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
5) zapewni dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Prezydenta
Miasta Legnicy określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe.
6. Istnieje możliwość wyłonienia w ramach konkursu kilku przedszkoli, którym zostanie przyznana
dotacja na w/w zasadach.
§ 4.
Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2025 r.
2. Miejsce realizacji zadania: Gmina Legnica.
3. Zadanie określone w otwartym konkursie ofert dla niepublicznych przedszkoli obejmuje
zapewnienie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym
zamieszkałym w Legnicy.
4. W wyniku otwartego konkursu ofert Miasto Legnica zamierza pozyskać w przedszkolach
niepublicznych maksymalnie 65 wolnych miejsc.
5. Dzieci będą miały możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach
wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert do końca roku szkolnego, poprzedzającego rok
szkolny, w którym rozpoczną realizację obowiązku szkolnego.
§ 5.
Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania
oraz nazwy i adresu oferenta, w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy Plac Słowiański 8, lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miasta Legnicy, ul. Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, w terminie do 19
maja 2021 roku (liczy się data wpływu do Kancelarii).
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegać ocenie.
3. Przed złożeniem oferty w terminie składania ofert pracownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Urzędu Miasta Legnicy udzieli oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania
konkursowego oraz wymogów formalnych (tel. 76 7212237) w godzinach pracy urzędu.
4. Wymagana dokumentacja - obligatoryjnie należy złożyć:
1) ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod
tytułem - „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Legnicy
możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego”, zawierającą informację
o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, a w przypadku
prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
2) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku
podpisania oferty przez osoby upoważnione 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;
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5. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 4 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola,
terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych
przynależnych lokalizacji przedszkola.
§ 6.
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 XXIX/354/21 Rady
Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r. poz. 1809).
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 31.05.2021 r.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy;
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Legnicy - http://portal.legnica.eu;
- w siedzibie Urzędu Miasta w Legnicy – w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
4. Prezydent Miasta Legnicy może unieważnić otwarty konkurs ofert jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert;
3) zmienią się istotne okoliczności powodujące brak interesu publicznego z tytułu realizacji
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego przez podmioty wymienione w art. 17 ust. 1,
art.19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu.
§ 7.
Zrealizowane przez Gminę Legnica w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku
poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym
uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
W 2020 r. i 2021 r. realizowano zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego pod tytułem „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Legnicy możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego”. Na realizację ww. zadania Miasto Legnica przeznaczyło w 2020 r. –
373.160,64 zł, a w 2021 r. (I kwartał) – 102.013,80 zł.
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Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Legnicy o otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego
FORMULARZ OFERTY
................................................
data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)
OFERTA
przedszkola niepublicznego posiadającego wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Prezydenta Miasta Legnicy
na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod tytułem
„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Legnicy możliwości korzystania
z wychowania przedszkolnego"
I. Dane oferenta.
1. Nazwa oferenta (organu prowadzącego):
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………….........
............................................................................................................................................…
2. Adres oferenta (organu prowadzącego):
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………..
3. Imię i nazwisko osoby reprezentującej oferenta i podpisującej ofertę:
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………........................................................................................
4. Nazwa przedszkola:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................................................................
5. Data i nr wpisu do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Legnicy:
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………........................................................................................
6. Adres przedszkola:
……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………........................................................................................
7. Tel.: …………………….., e-mail: ………………… , www:………………………………......….
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8. Numer rachunku bankowego:
………………………………………………………………………………………………….........
9. Nazwa banku:
………………………………………………………………………………………………........….
10. Nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:.
1) ……………………………………………………
2) ……………………………………………………
3) ……………………………………………………
11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu
kontaktowego):
..........................................................................................................................................................
II. Informacja o planowanej liczbie dzieci.
Składam ofertę na zapewnienie w roku szkolnym 2021/2022 - …… dzieciom w wieku przedszkolnym
zamieszkałym na terenie Legnicy możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu
niepublicznym, którego osobą prowadzącą jest ……………………, a w przypadku złożenia przez rodziców
dziecka deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego również w kolejnych latach szkolnych, do
zakończenia przez dzieci realizacji wychowania przedszkolnego.
III. Informacja o warunkach realizacji zadania.
1. Udział wolnych, przekazanych do dyspozycji Gminie Legnica, miejsc w ogólnej liczbie miejsc w
placówce:
…………………………………………………………………………………………........…….%
2. Liczba wolnych miejsc przekazanych do dyspozycji Gminie Legnica:
….……………………………………………………………………………………………......…..
3. Lokalizacja placówki jako korzystne uzupełnienie sieci przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Gminę Legnica (opis: jaka część miasta, położenie - najbliższe otoczenie, odległość od dróg,
itp.…):
………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………..………...……
……………………………………………………………………………………………….............
4. Godziny pracy placówki:
- liczba godzin pracy placówki …………………………………………………………….……....
- od godz. …… do godz. ……………………………………………………………………..…...
5. Warunki lokalowe:
- liczba pomieszczeń ogółem (dydaktycznych, sanitarnych i pozostałych)
……………………………………………………………………………………….…………........
- przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń ( opis każdego pomieszczenia), np. pomieszczenie nr
1 ( przeznaczenie, powierzchnia w m2 ……, wyposażenie z wyszczególnieniem sprzętu i pomocy
dydaktycznych, dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych)
……………………………………………………………………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………….....
……...…………………………………………………………………………………………......…
…………...……………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………....……
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………........
6. Plac zabaw:
Czy placówka posiada plac zabaw?
…………………………………………………………………………………………………........
Rodzaj sprzętu (proszę wyszczególnić)
…………………………………………………………………………………………...……….....

Id: 7D44E26A-32B0-4812-9D44-D7DD310317F1. Przyjęty

Strona 5

Czy plac zabaw dostosowany jest do potrzeb niepełnosprawnych? (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………........
Rodzaj nawierzchni
…………………………………………………………………………………………………........
Możliwość zapewnienia zacienienia (np. altana, roślinność, itp.)
…………………………………………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………….…….......
7. Organizacja żywienia:
Własna kuchnia/catering
………………………………………………………………………………………………….........
Liczba posiłków w przedszkolu ………………………………………………………….……......
Rodzaj wydawanych posiłków (śniadania, II śniadania, obiad (jedno/dwa dania), podwieczorek,
kolacja.
……………………………………………………………………………………………….......….
Cena poszczególnych posiłków (śniadania, II śniadania, obiad (jedno/dwa dania), podwieczorek,
kolacja.
…………………………………………………………………………………………........ ………
Możliwość zapewnienia indywidualnej diety (tak/nie)
…………………………………………………………………………………………….…......…..
8. Kwalifikacje podstawowe i dodatkowe kadry pedagogicznej oraz forma zatrudnienia nauczycieli:
Posiadane kwalifikacje (poziom
Dodatkowe kwalifikacje
Forma
wykształcenia, kierunek i
(rodzaj ukończonych form
Imię i nazwisko
zatrudnienia
specjalność, uczelnia, rok
doskonalenia, kierunek,
nauczycieli
ukończenia)
specjalność)

9. Różnorodność bezpłatnych zajęć dodatkowych i tygodniowa liczba godzin:
Rodzaj zajęć dodatkowych
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Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Legnicy
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego
I.

Oświadczenie oferenta

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
(Dz.U. z 2020, poz. 2029), przystępując do otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem nr
............................. Prezydenta Miasta Legnicy z dnia ................. roku, składam zobowiązanie do
przestrzegania warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1 w/w ustawy, a mianowicie:
1) czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu dla dziecka objętego ofertą nie
będzie krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony w uchwale Nr
VI/94/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opłaty za korzystanie z
wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2209);
2) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego będzie pobierana w wysokości nie wyższej niż
opłata ustalona na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 określona w uchwale Nr VI/94/19 Rady Miejskiej
Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Legnica (Dz. Urz. Woj. Doln.. z 2019 r. poz. 2209);
3) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli
publicznych;
4) zapewnienia liczby dzieci w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającej maksymalnej liczby dzieci
w oddziale przedszkola publicznego określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 111
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
5) zapewnienia dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 47 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
6) stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli określonych w rozdziale 6 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
..................................................
data
...................................................
podpis i pieczęć osoby prowadzącej

II.

Pozostałe oświadczenia

Oświadczam, że:
1) jestem związany niniejszą ofertą do 30 dni od dnia określającego termin złożenia ofert w
ogłoszeniu;
2) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
3) zapoznałem się z treścią uchwały Nr VI/94/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Legnica
(Dz. Urz. Woj. Doln.. z 2019 r. poz. 2209);
4) zostałem poinformowany, że otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą dotacja,
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musi być rozliczona zgodnie z zapisami uchwały Nr XII/154/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia
30 września 2019 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół o uprawnieniach
szkół publicznych i pozostałych niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 5915);
5) zostałem poinformowany, że informacja o otrzymywaniu przez przedszkole dotacji na realizację
zadania objętego ofertą, zostanie wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Prezydenta Miasta Legnicy,
6) zapoznałem się z treścią uchwały Nr XXIX/354/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca
2021 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Doln.
z 2021 r. poz. 1809);
7) znane mi są zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, wymienione w
Ogłoszeniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr ................... Prezydenta Miasta Legnicy
z dnia ........................ roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
..................................................................................
podpis i pieczęć osoby upoważnionej
o składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
data ..........................................................................
Poświadczenie złożenia oferty
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