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Wniosek z dnia 03 sierpnia 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 03 sierpnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie: 

„1. Jakie przedszkola niepubliczne otrzymały dotacje z budżetu Gminy lub inną pomoc 

publiczną za lata 2016-2018 ze wskazaniem nazwy placówki oraz osoby kierującej; 

2. Kto z imienia i nazwiska podpisał wniosek w sprawie przyznania pomocy, o której mowa 

w pkt. 1 wniosku”, 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poniżej 

udostępniam informacje przekazane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin. 

Linki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie ustalenia listy niepublicznych: 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych, którym 

obligatoryjnie przysługiwała dotacja w latach 2016-2018 na podstawie złożonych wniosków 

o udzielenie dotacji, podpisanych przez organ prowadzący lub osobę upoważnioną, które 

umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: 

1) Zarządzenie nr 483/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2016 r., 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/15 zawierający wykaz przedszkoli niepublicznych 

wraz z nazwą organu prowadzącego, którym przyznana została dotacja oświatowa 

w 2016 r.: 

https://bip.um.szczecin.pl/files/A7985ACC928A4E04BB2B1C3A3FA611F6/Zal%20Nr1.p

df 



Dodatkowa informacja: w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 483/15 nie zostały 

wykazane niżej wymienione przedszkola niepubliczne, które na dzień złożenia wniosku 

o dotację były niepublicznymi punktami przedszkolnymi i znajdują się w Załączniku nr 2 

do Zarządzenia Nr 483/15 ale również otrzymały dotacje oświatowe z budżetu Gminy 

Miasto Szczecin w 2016 r.: 

 Przedszkole Niepubliczne „Gryfik”, dla którego organem prowadzącym jes

 

 Akademia Pana Drozda, dla którego organem prowadzącym jest 

 

 Niepubliczne Przedszkole „Mali Artyści”, dla którego organem prowadzącym jest 

 

2) Zarządzenie nr 490/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2017 r., 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 490/16 zawierający wykaz przedszkoli niepublicznych 

wraz z nazwą organu prowadzącego, którym przyznana została dotacja oświatowa 

w 2017 r.: 

https://bip.um.szczecin.pl/files/22F688C39574478E812F50FC05204EE6/490.pdf 

Dodatkowa informacja: w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 490/16 nie zostało 

wykazane niżej wymienione niepubliczne przedszkole specjalne, które na dzień złożenia 

wniosku o dotację było niepublicznym punktem przedszkolnym i znajduje się 

w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 490/16 ale również otrzymało dotację oświatową 

z budżetu Gminy Miasto Szczecin w 2017 r.: 

 Przedszkole Specjalne Terapeutyczne „SENSE”, dla którego organem 

prowadzącym jest . 

3) Zarządzenie nr 555/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia listy niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, 

szkół i placówek oświatowych, którym obligatoryjnie przysługuje dotacja w 2018 r., 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/17 zawierający wykaz przedszkoli niepublicznych 

wraz z nazwą organu prowadzącego, którym przyznana została dotacja oświatowa 

w 2018 r.: 

https://bip.um.szczecin.pl/files/934E4E599E3B4A2EA7CE217EFE0AF4A0/ZNr%20555_

17_28_12_2017_Zarz%C4%85dzenie.I.Projekt.2017-12-20.pdf 

Dodatkowa informacja: w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 555/17 nie zostało 

wykazane niżej wymienione przedszkole niepubliczne, które na dzień złożenia wniosku 

o dotację było niepublicznym punktem przedszkolnym i znajduje się w Załączniku nr 2 

do Zarządzenia Nr 555/17 ale również otrzymało dotację oświatową z budżetu Gminy 

Miasto Szczecin w 2018 r.: 

 



 

Przedszkole Niepubliczne ECO KIDS, dla którego organem prowadzącym jest

. 

 Odnosząc się do pytania kto z imienia i nazwiska podpisał wniosek, wskazuję, 

że z uwagi na to, że stroną postępowania w sprawie przyznania dotacji jest podmiot, który 

otrzymał dotację, informacja o imieniu i nazwisku osoby upoważnionej do podpisania wniosku 

nie stanowi w tym wypadku informacji publicznej i nie podlega udostępnieniu w tym trybie.   

Natomiast w nawiązaniu do pytania dotyczącego pomocy publicznej udzielonej 

przedszkolom niepublicznym przez Gminę Miasto Szczecin, informuję, że w tym zakresie 

dostęp do informacji uregulowany jest w przepisach szczególnych tj. art. 32 ustawy  

za dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem systemu SUDOP 

(https://sudop.uokik.gov.pl) daje możliwość zweryfikowania z jakiej pomocy skorzystał 

przedsiębiorca.  

Informacja o udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców (sprawozdania) 

na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, pod linkiem: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11668.asp 

Ścieżka dostępu: BIP UM Szczecin/ Finanse/ Podatki lokalne/ Pomoc publiczna 

dla przedsiębiorców. 

Z poważaniem 

 

 

 


