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Nasz znak: BIP-S.1431.139.2021.MŁ 

UNP: 51983/BIP/-I/21 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą 
elektroniczną w dniu 06.10.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, w sprawie kontroli przeprowadzonych od roku 
2012 do chwili obecnej w Liceum dla Dorosłych lub Policealnej Szkole dla Dorosłych, 
gdzie organem prowadzącym była Pani lub jej mąż,  
na podstawie których w/w musieli zwrócić dotację, w jakiej kwocie i czy dokonali 
zwrotu informuję, co następuje: 

Prezydent Miasta Szczecin w dniu 30.03.2015 r. wydał decyzję 
administracyjną w sprawie określenia należności z tytułu dotacji wykorzystanej 
niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2011, podlegającej zwrotowi do budżetu Miasta 
Szczecin na kwotę 63 409,11 zł wraz z odsetkami dla jako organowi prowadzącemu 
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  
w Szczecinie. Powyższa decyzja została utrzymana w mocy przez Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Szczecinie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Szczecinie. Na dzień 18.10.2021 r. nie wpłynęła żadna kwota z zasądzonej dotacji 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – podlegającej zwrotowi. 

W przypadku drugiej szkoły – Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  
w Szczecinie, którego również organem prowadzącym była w dniu 26.04.2016 r. 
Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję w sprawie określenia należności z tytułu 
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2011, przypadającej do 
zwrotu do budżetu Miasta Szczecin w wysokości 290 073,52 zł wraz z odsetkami. 
Decyzja powyższa została utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Szczecinie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Na 
dzień 18.10.2021 r. z powyższej należności głównej do Urzędu Miasta Szczecin 
wpłynęła kwota 107 542.88 zł. 
 Ponadto informuję, że w roku 2017 była przeprowadzona kontrola w Liceum 
Ogólnokształcącym dla Dorosłych, mieszczącym się w budynku Zespołu Szkół nr 16 
przy ul. E. Plater 20 w Szczecinie,  w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji 
za 2016 r. udzielonej z budżetu Gminy Miasto Szczecin. Podczas kontroli 
stwierdzono wydatki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 
449 800,00 zł oraz nierozliczoną dotację w wysokości 169,56 zł.  
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W wyniku kontroli zalecono zwrot, na rachunek bieżący budżetu miasta, nienależnie 
wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden 
zwrot.  
 
 
        Z poważaniem 

 

Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik BIP 

  

 

 
 
 
 
         
 
 
 


