Załącznik nr 6
do Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/2018
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 XXX/362/2017 Rady Miasta i Gminy z dnia 25
stycznia 2017 r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto i Gminę Kórnik,
4. znana jest mi informacja, że dotacja otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą jest
przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i może być wykorzystana wyłącznie na
pokrycie wydatków wymienionych w art. 90 ust 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.);
5. otrzymana w wyniku realizacji zadania objętego ofertą dotacja musi być rozliczona zgodnie
z zapisami uchwały nr XXX/361/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Kórnik
przez inne ograny niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji,
6. zostałem poinformowany, że informacja o otrzymywaniu przez przedszkole dotacji na realizację
zadania objętego ofertą zostanie wpisana do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik;
7. zapoznałem się z treścią uchwały nr XVII/203/2016 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia
27 stycznia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych
przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert;
8. znane mi są zakres, termin i warunki realizacji zadania objętego konkursem, wymienione
w Ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 54/2017 Burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik z dnia 01 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.
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