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Szanowna Pani 

 

w odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 01.02.2023 o udostępnienie informacji 

publicznej w sprawie zaplanowanego budżetu Gminy na rok 2023 , na podstawie ustawy  

z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  poniżej przedstawiam 

odpowiedzi. 

 

Ad.1 

Jakie inwestycje zostały zaplanowane na rok 2023 na terenie Gminy w placówkach 

oświatowych oraz na obszarze Gminy?  

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce Zamówienia 

Publiczne Gminy Miasto Szczecin zamieszczone są plany postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na rok 2023: 

1. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, wersja 1 (zamieszczony  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.01.2023 nr 2023/BZP 00019157/01/P), 

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023, wersja 2 (zamieszczony  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2023 nr 2023/BZP 00019157/02/P). 

 



W przedmiotowych opublikowanych dokumentach wskazane jest jakie inwestycje zostały 

zaplanowane na rok 2023 w placówkach oświatowych, wraz ze wskazaniem orientacyjnych 

wartości zamówień, przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia  

oraz przewidywanego terminu wszczęcia postępowania.  

Przewidywane terminy realizacja zdań wymienionych w Planie postępowań o udzielenie 

zamówień na rok 2023 w zakresie inwestycji w placówkach oświatowych przedstawiają się 

następująco: 

Pozycja 1.1.1   Planu  II-IV kwartał 2023 

Pozycja 1.1.4   Planu  II-III kwartał 2023 

Pozycja 1.1.5   Planu  III kwartał 2023-IV kwartał 2024 

Pozycja 1.1.6   Planu  II-IV kwartał 2023 

Pozycja 1.1.8   Planu  II-IV kwartał 2023 

Pozycja 1.1.9   Planu   III-IV kwartał 2023 

Pozycja 1.1.10 Planu  II-IV kwartał 2023 

Pozycja 1.1.11 Planu  II-III kwartał 2023 

Pozycja 1.1.12 Planu  II-II. kwartał 2023 

Pozycja 1.1.19 Planu  III-IV kwartał 2023. 

Realizacją zadań inwestycyjnych w placówkach oświatowych zajmuje się Biuro Inwestycji  

i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 43 51 271, fax +4891 42 45 534, e-mail: biiro@um.szczecin.pl.   

 

Ad. 2 

Jakie wydatki mają zaplanowane placówki oświatowe podlegające Gminie zgłoszone  

do tegorocznego budżetu? 

Na dzień 1 stycznia 2023 r. placówki oświatowe podlegające Gminie mają zaplanowane 

wydatki bieżące, które mają być zrealizowane do 31 grudnia 2023 r. na kwotę:  

666 264 738 zł. 

Ponadto, w trakcie roku budżetowego dokonywane są zmiany w planach budżetu 

nadzorowanych jednostek oświatowych.  

 

 

 

 

 



Ad. 3 

Czy w roku 2023 przewidziane jest utworzenie nowych placówek oświatowych? 

Z dniem 1 września 2023 r. Gmina Miasto Szczecin uruchomi dwuletnią branżową szkołę  

II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych w Szczecinie ul. Klonowica 14.  

a) Jeżeli tak, to dla jakiej kategorii wiekowej dzieci lub młodzieży jest ona 

przeznaczona? 

Szkoła jest przeznaczona dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w wieku od 17 lat, 

kształcących się dotychczas w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych  

oraz mechanik pojazdów samochodowych. 

b) Jeśli tak, to do jakiej ilości dzieci będzie przeznaczona? 

Maksymalnie do 100 słuchaczy. 

c) Jeżeli tak, to w jaki sposób sfinansowana zostanie budowa, przebudowa, remont             

i zakup asortymentu takiej placówki? 

Szkoła powstanie wewnątrz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Samochodowych, który 

od lat prowadzi kształcenie uczniów w branży motoryzacyjnej. Ten zespół szkół posiada 

odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia kształcenia zawodowego  

oraz odpowiednią przestrzeń, aby pomieścić słuchaczy branżowej szkoły II stopnia. 

Nieruchomość, będąca w zarządzie trwałym Zespołu Szkół Samochodowych nie wymaga 

więc przebudowy czy przeprowadzenia remontów, aby uruchomić kształcenie w nowym 

typie szkoły. 

d) Jeżeli tak, to czy powstała placówka jest \ będzie placówką prywatną  

czy publiczną? 

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości utworzenia placówek 

„prywatnych” przez jednostki samorządu terytorialnego, zatem nowo powstała placówka 

będzie szkołą publiczną prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin. 

e) Jeżeli tak, to pod jakim adresem będzie się znajdowała? 

Siedziba Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Szczecinie będzie znajdować się w budynku, 

będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie  

przy ul. Klonowica 14.    

 

 

 

 

 



Ad. 4 

Czy Gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wnioski o dofinansowanie  

z projektów rządowych? 

Gmina Miasto Szczecin, jak co roku planuje złożyć wnioski na niżej wymienione projekty 

rządowe: 

1. Rządowy program „Aktywna tablica”; 

2. Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych  

dla uczniów – dotacja podręcznikowa; 

3. Wyprawka szkolna; 

4. Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3; 

5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. 

Nabory na przedmiotowe  projekty ruszają od II kwartału 2023 r. zgodnie z corocznym 

kalendarzem konkursowym.  

 

Ad.5 Czy Gmina w imieniu placówek oświatowych złożyła wniosek o dofinansowanie 

z projektów unijnych? 

Gmina Miasto Szczecin w 2023 r. kontynuuje realizację projektu   „Akademia Kompetencji – 

doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół”; projektem objęte 

zostały 23 szkoły (17 szkół podstawowych oraz 6 ponadpodstawowych), realizacja projektu 

zaplanowana jest do 31 października 2023 r. 

Jednocześnie Gmina przygotowuje się do pozyskania funduszy europejskich w ramach 

programów pomocowych wdrażanych w 2023 r. i latach kolejnych, jednym z nich jest 

program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027, aplikowanie 

będzie realizowane po ogłoszeniu naboru do programu.  

 

Ad. 6  

Czy planowane jest zagospodarowanie świetlic wiejskich, parków, osiedli  

w urządzenia małej architektury tj.: place zabaw, siłownie plenerowe? 

Dane dotyczące inwestycji wraz z przewidzianymi nakładami dostępne są w Biuletynie 

Informacji Publicznej pod adresem https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131369.asp. 

Jednocześnie zaznaczam, że w związku z podziałem zdań i kompetencji Gminy  

oraz podległych jednostek wykonujących bieżące usługi publiczne, właściwym  

do udzielenia interesujących Panią informacji jest: 



1.  Zakład Usług Komunalnych;  ul. Ku Słońcu 125 a, 71-080 Szczecin (adres email: 

sekretariat@zuk.szczecin.pl); 

2. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego;  ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin(adres 

email: zditm@zditm.szczecin.pl); 

3. Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o;  ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin (adres email: 

pytania@ts.szczecin.pl); 

4. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o .o;  ul. Wendy 8, 70-655 

Szczecin (adres email: sekretariat@zstw.szczecin.pl); 

5. Szczecińskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o;  u. Mieszka I  33, 71-011 Szczecin 

(adres email: biuro@sim.szczecin.pl). 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 


