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Nasz znak: BIP-S.1431.6.2022.MŁ 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 05.01.2022 r.  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej informuję, co następuje: 
 

Ad. 1  
Czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie sprawowania funkcji 
Inspektora Ochrony Danych? 
Jeżeli tak, to proszę podać: 
a) okres obecnie obowiązującej umowy 
b) imię i nazwisko inspektora ochrony danych 
c) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa w ramach 
pełnienia funkcji IOD 
d) kwota miesięcznego wynagrodzenia (netto oraz brutto) 

Urząd Miasta Szczecin nie korzysta z podmiotu zewnętrznego w zakresie 
sprawowania funkcji Inspektora Ochrony Danych.  
 

Ad. 2 
Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie 
świadczenia usług informatycznych? 
Jeżeli tak, to proszę podać: 
a) okres obecnie obowiązującej umowy 
b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa 
c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto) 

Informacje odnośnie wszystkich umów zawartych przez Gminę Miasto Szczecin - 
Urząd Miasta Szczecin znajdują się w Rejestrze umów na stronie BIP: 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp, ścieżka dostępu: BIP/sprawy/rejestr 
umów. Powyższy rejestr zawiera wyszukiwarkę umożliwiającą odnalezienie danej 
umowy po: numerze umowy, dacie zawarcia umowy, dostawcy, przedmiocie umowy  
lub wartości umowy. 
 
Ad. 3 
Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie 
świadczenia usług BHP? 
Jeżeli tak, to proszę podać: 
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a) okres obecnie obowiązującej umowy 
b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa 
c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto) 

Urząd Miasta Szczecin nie korzysta z podmiotu zewnętrznego w zakresie 
świadczenia usług BHP. 
 
Ad. 4 
Proszę o wskazanie lat obowiązywania przyjętych uchwałą dokumentów strategicznych: 
a) Strategia Rozwoju Gminy 
b) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
c) Program Rewitalizacji 

 Strategia Rozwoju Szczecina 2025 - Uchwała nr XIV/320/11 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 19 grudnia 2011 r.; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin 
na lata 2015 – 2020 - Uchwała Nr XIV/384/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 
lutego 2016r. Obecnie trwają prace związane z przyjęciem nowej Strategii,  
z perspektywą obowiązywania do 2027 roku; 

 Program Rewitalizacji - Uchwała Nr XXXVII/1098/18 Rady Miasta Szczecin  
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Szczecin uchwalona na lata 2017 – 2023. 

Uchwały Rady Miasta Szczecin dostępne są pod linkiem 
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11079.asp; ścieżka dostępu: BIP/prawo lokalne, 
dokumenty/uchwały rady miasta.   

 
Ad. 5 
Czy dla wskazanych w punkcie 4 dokumentów podpisano obecnie umowy na opracowanie ich 
aktualizacji, na kolejne lata obowiązywania? Jeżeli tak to proszę podać: 
a) okres obecnie obowiązującej umowy 
b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa 
c) kwota łącznego wynagrodzenia za opracowanie (netto oraz brutto) 

 Strategia Rozwoju Szczecina 2025 - obecnie nie podpisywano umowy  
na opracowanie aktualizacji strategii; 

 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - Gmina Miasto Szczecin 
nie zleciła podmiotowi zewnętrznemu opracowania aktualizacji Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych. Prace realizowane są przy 
wykorzystaniu własnego potencjał; 

 Program Rewitalizacji - Gmina Miasto Szczecin jest w trakcie przygotowań  
do uruchomienia procedury dotyczącej wyłonienia wykonawcy  
na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji. 

  
Ad. 6 
Proszę o wskazanie czy korzystają Państwo jako urząd z podmiotu zewnętrznego, w zakresie 
świadczenia usług koordynatora ds. dostępności? 
Jeżeli tak, to proszę podać: 
a) okres obecnie obowiązującej umowy 
b) pełne dane działalności gospodarczej/ podmiotu prawnego z którym zawarta jest umowa 
c) kwota miesięcznego / rocznego wynagrodzenia (netto oraz brutto) 

Urząd Miasta Szczecin nie korzysta z podmiotu zewnętrznego w zakresie 
świadczenia usług koordynatora ds. dostępności. 
 
Ad. 7 
Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 samochodu  
o napędzie elektrycznym? Jeżeli tak to proszę podać kwotę zaplanowaną na ten cel. 



W budżecie Miasta Szczecin na rok 2022 nie zaplanowano zakupu samochodu  
o napędzie elektrycznym.  
 
Ad. 8 
Czy w budżecie na rok 2022 zaplanowany został przez urząd zakup przynajmniej 1 ładowarki  
do samochodu o napędzie elektrycznym? 

Na gruntach udostępnionych przez Gminę Miasto Szczecin, podmioty prywatne 
zrealizowały w ostatnim roku lub znajdują się obecnie na etapie realizacji 
przedsięwzięcia zakładające budowę około 180 ogólnodostępnych punktów 
ładowania samochodów elektrycznych, zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta 
Szczecin Planem budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto 
Szczecin.  
 

 

 

Z poważaniem 

  

 

 

 

 
 
 
 
         
 
 
 


