
 
 

1 
 

                                     Szczecin, 2021 - 10 - 14  

        
 

 

WOś-I.1431.  14  .2021.MI 
UNP: 52506/WOŚ/-VIII/21 
 

Informacja publiczna. 

 

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej UNP: 52506/WOŚ/-VIII/21  
złożonym w dniu 08.10.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy  
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że względu  
na konieczność podjęcia szeregu czynności związanych z wytworzeniem żądanej informacji,  
pozyskania jej części od innej jednostki oraz pracy zdalnej części pracowników,  jej 
udostępnienie w całości nie może nastąpić w terminie wskazanym w art. 13 ust. 1 ww. 
ustawy.  

W związku z powyższym, opierając swe działania na art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, powiadamiam, że udostępnienie żądanej informacji w zakresie pytań 1, 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 z wniosku nastąpi w terminie do dnia 23 listopada 2021 r. 

 

Poniżej przekazuję informację w zakresie: 

 Ad. 5 Metryczka subwencji oświatowej Gminy Miasto Szczecin za rok 2021 

Informacja udostępniona na stronie www.bip.um.szczecin.pl 
http://www.bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka_subwencji_2021.pdf 

Ad. 14 Udostępnienie tak wskazanej informacji publicznej również dla przedszkoli 
publicznych działających w ramach zespołów 
 
Informuję, że na terenie Gminy Miasto Szczecin nie ma przedszkola publicznego 
działającego w ramach zespołu. 
 

Ad. 15 W jakich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki 
ponoszone przez przedszkola na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego 
 
Wydatki ponoszone przez przedszkola na kształcenie dzieci posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego ewidencjonowane są w dziale 801, rozdział 80105  
i 80149. 
 
Ad. 16 i 17 Roczne sprawozdanie jednostkowe (RB 28S) za rok 2021, wg stanu na 
dzień 30 września, Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół  
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i Przedszkoli (lub Centrum Usług Wspólnych), lub ewentualnie wskazanie w jakich 
działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki na obsługę 
administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych. Jaka była – wg 
stanu na dzień 30 września 2021 r. – wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę 
administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych 
 
Nie jest możliwe przesłanie rocznego sprawozdania (RB28S) za rok 2021, gdyż rok  jeszcze 
się nie zakończył.  
Gmina Miasto Szczecin nie posiada Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół 
i Przedszkoli, wydatki na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli 
gminnych ujęte są w dziale 801, rozdziale 80104, 80105 i 80148. Zgodnie z obowiązującą 
klasyfikacją budżetową nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków na  
obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową. Wydatki te ewidencjonowane są 
wspólnie z wynagrodzeniami wszystkich pracowników danej jednostki oświatowej. Każda 
jednostka systemu oświaty posiada własny plan finansowy na funkcjonowanie w  danym 
roku budżetowym, w ramach którego realizuje swoją działalność, w tym obsługę 
administracyjną, ekonomiczną i finansową. 
 

 

Podpisano: Lidia Rogaś Dyrektor Wydziału WOś 

 


