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Szczecin 2023 – 01 - 28  

         

 
 
 

Nasz znak: BIP-S.1431.11 -1.2023.MŁ 
RKP – 2733/2023 
 

 

  
W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 04.01.2022 r., dotyczący wydatków 

ponoszonych w roku 2021 oraz 2022 w przedszkolach publicznych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz w odniesieniu do pisma  

z dnia 27.01.2023 r. o przedłużeniu terminu w w/w sprawie, na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przedstawiam 

niżej informacje pozyskane z właściwych merytorycznie jednostek Urzędu Miasta 

Szczecin – Wydziału Oświaty i Wydziału Księgowości: 

 
Ad. 1 Przesłanie, za rok 2021 oraz 2022 sprawozdań budżetowych RB 28  

za okres od początku roku do 30 września, sprawozdań RB 28S, każdego 

przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla 

placówek oświatowych działających w zespołach 

Sprawozdania budżetowe RB 28 za okres od początku roku do 30 września 2021  

i 30 września 2022 roku:  PP Nr 1, PP Nr 3, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP 

Nr 10, PP Nr 11, PP Nr 13, PP Nr 14, PP Nr 18, PP Nr 20, PP Nr 23, PP Nr 27, PP 

Nr 29, PP Nr 30, PP Nr 31, PP Nr 32, PP Nr 33, PP Nr 35, PP Nr 37, PP Nr 38, PP 

Nr 41, PP Nr 43, PP Nr 44, PP Nr 45, PP Nr 46, PP Nr 48, PP Nr 49, PP Nr 50, PP 

Nr 51, PP Nr 52, PP Nr 53, PP Nr 54, PP Nr 58, PP Nr 59, PP Nr 60, PP Nr 61, PP 

Nr 62, PP Nr 64, PP Nr 65, PP Nr 66, PP Nr 67, PP Nr 72, PP Nr 73, PP Nr 74, PP 

Nr 75, PP Nr 77, PP Nr 79, PP Nr 80, ŚPIEW, PPS Nr 21 – Załączniki RB28 od  
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1-9.2021 oraz Załącznik Sprawozdania RB 28S za okres od początku roku do 30 

września 2022; 

 
Ad. 2 Przesłanie, za rok 2021 sprawozdań budżetowych RB 28 za okres  

od początku roku do 31 grudnia sprawozdań RB 28S, każdego przedszkola 

samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek 

oświatowych działających w zespołach 

Sprawozdania budżetowe RB 28 za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 PP 

Nr 1, PP Nr 3, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 11, PP Nr 13, 

PP Nr 14, PP Nr 18, PP Nr 20, PP Nr 23, PP Nr 27, PP Nr 29, PP Nr 30, PP Nr 31, 

PP Nr 32, PP Nr 33, PP Nr 35, PP Nr 37, PP Nr 38, PP Nr 41, PP Nr 43, PP Nr 44, 

PP Nr 45, PP Nr 46, PP Nr 48, PP Nr 49, PP Nr 50, PP Nr 51, PP Nr 52, PP Nr 53, 

PP Nr 54, PP Nr 58, PP Nr 59, PP Nr 60, PP Nr 61, PP Nr 62, PP Nr 64, PP Nr 65, 

PP Nr 66, PP Nr 67, PP Nr 72, PP Nr 73, PP Nr 74, PP Nr 75, PP Nr 77, PP Nr 79, 

PP Nr 80, ŚPIEW, PPS Nr 21 – Załącznik Sprawozdania RB 28S za rok 2021; 

 
Ad. 3 Przesłanie, za rok 2021 oraz 2022 sprawozdań budżetowych RB 28  

za okres od początku roku do 30 września,  sprawozdań RB 27S, każdego 

przedszkola samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym  

dla placówek oświatowych działających w zespołach 

Sprawozdania budżetowe RB 27 za okres od początku roku do 30 września 2021  

i 30 września 2022 roku -  PP Nr 1, PP Nr 3, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP 

Nr 10, PP Nr 11, PP Nr 13, PP Nr 14, PP Nr 18, PP Nr 20, PP Nr 23, PP Nr 27, PP 

Nr 29, PP Nr 30, PP Nr 31, PP Nr 32, PP Nr 33, PP Nr 35, PP Nr 37, PP Nr 38, PP 

Nr 41, PP Nr 43, PP Nr 44, PP Nr 45, PP Nr 46, PP Nr 48, PP Nr 49, PP Nr 50, PP 

Nr 51, PP Nr 52, PP Nr 53, PP Nr 54, PP Nr 58, PP Nr 59, PP Nr 60, PP Nr 61, PP 

Nr 62, PP Nr 64, PP Nr 65, PP Nr 66, PP Nr 67, PP Nr 72, PP Nr 73, PP Nr 74, PP 

Nr 75, PP Nr 77, PP Nr 79, PP Nr 80, ŚPIEW, PPS Nr 21 – Załączniki Sprawozdania 

RB 27S za okres od początku roku do 30 września 2021 oraz Sprawozdania RB 27S 

za okres od początku roku do 30 września 2022; 

 

Ad. 4 Przesłanie, za rok 2021 sprawozdań budżetowych RB 28 za okres  

od początku roku do 31 grudnia sprawozdań RB 27S, każdego przedszkola 

samorządowego również przedszkoli integracyjnych, w tym dla placówek 

oświatowych działających w zespołach 

Sprawozdania budżetowe RB 27 za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 PP 

Nr 1, PP Nr 3, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 8, PP Nr 9, PP Nr 10, PP Nr 11, PP Nr 13, 
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PP Nr 14, PP Nr 18, PP Nr 20, PP Nr 23, PP Nr 27, PP Nr 29, PP Nr 30, PP Nr 31, 

PP Nr 32,PP Nr 33, PP Nr 35, PP Nr 37, PP Nr 38, PP Nr 41, PP Nr 43, PP Nr 44, 

PP Nr 45, PP Nr 46, PP Nr 48, PP Nr 49, PP Nr 50, PP Nr 51, PP Nr 52, PP Nr 53, 

PP Nr 54, PP Nr 58, PP Nr 59, PP Nr 60, PP Nr 61, PP Nr 62, PP Nr 64, PP Nr 65, 

PP Nr 66, PP Nr 67, PP Nr 72, PP Nr 73, PP Nr 74, PP Nr 75, PP Nr 77, PP Nr 79, 

PP Nr 80, ŚPIEW, PPS Nr 21 – Załącznik Sprawozdania RB 27 S za rok 2021; 

 
Ad. 5 Przesłanie sprawozdania RB 28 S Gminy Szczecin, według stanu na dzień 

30 września, za rok 2021 oraz za rok 2022 ewentualnie wskazanie, w którym 

miejscu na stronie Biuletynu Informacji publicznej znajdują się pełne wersje 

sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);   

Odpowiedź stanowią załączniki: RB_28_S_09_2021 i RB_28_S_09_2022. 

   

Ad. 6 Przesłanie sprawozdania RB 28 S Gminy Szczecin, według stanu na dzień 

31 grudnia, za rok 2021 ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie 

Biuletynu Informacji publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań  

z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);   

Odpowiedź stanowi załącznik RB_28_S_12_2021_KOR.4. 

 

Ad. 7 Przesłanie sprawozdania RB 27 S Gminy Szczecin, według stanu na dzień 

30 września, za rok 2021 oraz za rok 2022 ewentualnie wskazanie, w którym 

miejscu na stronie Biuletynu Informacji publicznej znajdują się pełne wersje 

sprawozdań z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);   

Odpowiedź stanowią załączniki: RB_78_S_09_2021 i RB_27_S_09_2022. 

 

Ad. 8 Przesłanie sprawozdania RB 27 S Gminy Szczecin, według stanu na dzień 

31 grudnia za rok 2021 ewentualnie wskazanie, w którym miejscu na stronie 

Biuletynu Informacji publicznej znajdują się pełne wersje sprawozdań  

z wykonania budżetu (wraz z załącznikami);   

Odpowiedź stanowi załącznik RB_27_S_12_2021_KOR.1. 

 
Ad. 9 Przesłanie metryczki subwencji oświatowej Gminy oraz części 

powiatowej Szczecin za rok 2021 oraz za rok 2022 

Metryczki subwencji oświatowej Gminy oraz części powiatowej Szczecin za rok 2021 

zamieszczone są w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym linkiem: 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka_subwencji_2021.pdf 
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Metryczki subwencji oświatowej Gminy oraz części powiatowej Szczecin za rok 2022 

zamieszczone są w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym linkiem: 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka_subwencji_2022.pdf 

 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka_subwencji_2022_-

podwyzki_dla_nauczycieli_od_05_2022.pdf 

 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka_-

_kalkulacja_drugiej_kwoty_korygujacej_-(n-l_specjalisci)_-.pdf 

 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Metryczka-

kalkulacja_podzialu_srodkow_na_podwyzki_dla_nauczycieli_stazystow_i_kontraktow

ych.pdf 

 
Ad. 10 Wskazanie liczby uczniów w przedszkolach gminnych, dla których 

organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin, wg stanu na dzień  

30 września 2020 roku oraz wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz 

wg stanu na 30 września 2022 roku 

Liczba uczniów wg stanu na 30 września 2020 r.  

Przedszkola ogólnodostępne : 8 264 

Przedszkole specjalne: 16 dzieci  

 

Liczba uczniów wg stanu na 30 września 2021 r. 

Przedszkola ogólnodostępne : 8 204 

Przedszkole specjalne: 15 dzieci 

 

Liczba uczniów wg stanu na 30 września 2022 r. 

Przedszkola ogólnodostępne : 8 493   

Przedszkole specjalne: 18 dzieci 

 

Ad.  11 Wskazanie liczby uczniów w przedszkolach gminnych, dla których 

organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin, objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych wg stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz 

wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz wg stanu na 30 września 2022 

roku 



5 

 

 

Według stanu na 30.09.2020 r.  

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach 

gminnych dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 25   

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach gminnych, 

dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 0   

 

 

  Według stanu na 30.09.2021 r. 

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach 

gminnych dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 21  

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach gminnych, 

dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 0   

 

Według stanu na 30.09.2022  

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach 

gminnych dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 29  

Liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolach gminnych, 

dla których organem prowadzącym była Gmina Miasto Szczecin = 0 

 

Ad. 12 Wskazanie liczby uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach 

gminnych, dla których organem prowadzącym była Gmina Szczecin, według 

stanu na 30 września 2020 roku oraz wg stanu na dzień 30 września 2021 roku 

oraz wg stanu na 30 września 2022 roku  

 

Według stanu na 30.09.2020 r. 

Liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, dla których organem 

prowadzącym była Gmina Szczecin, według stanu na 30 września 2020 r. = 98 

W Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 21  = 16 

 

Według stanu na 30.09.2021 r. 

Liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, dla których organem 

prowadzącym była Gmina Szczecin, według stanu na 30 września 2021r.  = 133 

W Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 21  = 15 

 



6 

 

 

Według stanu na 30.09.2022 r.  

Liczba uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach gminnych, dla których organem 

prowadzącym była Gmina Szczecin, według stanu na 30 września 2022 r. = 177  

W Publicznym Przedszkolu Specjalnym Nr 21  = 18 

 

Ad. 13 Wskazanie, jaka jest suma iloczynów odpowiednich kwot 

przewidzianych na rok 2020, 2021 oraz 2022 w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Szczecin na uczniów niepełnosprawnych z danymi 

rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby 

uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

przedszkolach   

 

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2020 w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczecin na uczniów niepełnosprawnych  

z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby 

uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

przedszkolach zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym 

linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_55_2020_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2020.pdf 

 

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2021 w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczecin na uczniów niepełnosprawnych  

z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby 

uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 

przedszkolach zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym 

linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_45_2021_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2021.pdf 

 

Suma iloczynów odpowiednich kwot przewidzianych na rok 2022 w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczecin na uczniów niepełnosprawnych  

z danymi rodzajami niepełnosprawności w przedszkolach oraz statystycznej liczby 

uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności w tych 
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przedszkolach zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym 

linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_15_2022_MM_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2022.pdf 

 

Ad. 14 Wskazanie jaka jest wysokość zaplanowanych na rok 2021, 2022  

w budżecie Gminy Szczecin wydatków bieżących finansowanych z udziałem 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na prowadzenie tych 

przedszkoli, wg stanu na dzień 30 września roku budżetowego 

Wysokość zaplanowanych na rok 2021 w budżecie Gminy Szczecin wydatków 

bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, wg stanu na dzień 30 września roku 

budżetowego zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym 

linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_45_2021_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2021.pdf 

 

Wysokość zaplanowanych na rok 2022 w budżecie Gminy Szczecin wydatków 

bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej na prowadzenie tych przedszkoli, wg stanu na dzień 30 września roku 

budżetowego zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym 

linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_15_2022_MM_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2022.pdf 

 

Ad. 15 Wskazanie jaka jest suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2021 oraz 

2022 w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczecin na dziecko 

objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu oraz statystycznej 

liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolach 

gminnych 

Suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2021 w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Szczecin na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w przedszkolach gminnych zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta 

Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 
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https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_45_2021_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2021.pdf 

 

Suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2022 w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Szczecin na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju  

w przedszkolu oraz statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem 

rozwoju w przedszkolach gminnych zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta 

Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_15_2022_MM_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2022.pdf 

 

Ad. 16 Wskazanie, jaka jest suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2021 

oraz 2022 w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Szczecin  

na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w przedszkolu oraz 

statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

w przedszkolach gminnych 

Suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2021 w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Szczecin na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w przedszkolach gminnych zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta 

Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_45_2021_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2021.pdf 

 

Suma iloczynu kwoty przewidzianej na rok 2022 w części oświatowej subwencji 

ogólnej dla Gminy Szczecin na uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

w przedszkolu oraz statystycznej liczby uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych w przedszkolach gminnych zamieszczona jest w BIP Urzędu Miasta 

Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_15_2022_MM_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2022.pdf 

 

Ad. 17 Wskazanie, jaka była wysokość zaplanowanych w roku 2021 oraz 2022, 

wg stanu na dzień 30 września w budżecie Gminy Szczecin wydatków 

bieżących na realizację programów rządowych, o których mowa w art. 90 u  
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ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej 

„ustawą o systemie oświaty”, w przedszkolach gminnych 

Wysokość zaplanowanych w roku 2021, wg stanu na dzień 30 września w budżecie 

Gminy Szczecin wydatków bieżących na realizację programów rządowych, o których 

mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej 

dalej „ustawą o systemie oświaty”, w przedszkolach gminnych zamieszczona jest  

w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja 

październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_45_2021_PJ_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2021.pdf 

 

Wysokość zaplanowanych w roku 2022, wg stanu na dzień 30 września w budżecie 

Gminy Szczecin wydatków bieżących na realizację programów rządowych, o których 

mowa w art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej 

dalej „ustawą o systemie oświaty”, w przedszkolach gminnych zamieszczona jest  

w BIP Urzędu Miasta Szczecin pod poniższym linkiem (tzw. aktualizacja 

październikowa): 

https://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/WOs-

I_4431_15_2022_MM_Podstawowa_kwota_dotacji-aktualizacja_10_2022.pdf 

 

Ad. 18 Udostępnienie tak wskazanej informacji publicznej, również dla 

przedszkoli publicznych działających w ramach zespołów  

Na terenie Gminy Miasto Szczecin nie ma przedszkola działającego w ramach 

zespołu. 

 

Ad. 19 Wskazanie 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. 20 Przesłanie rocznego sprawozdania jednostkowego (RB 28S) za rok 2021 

oraz za rok 2022 według stanu na dzień 30 września, Zespołu Obsługi 

Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ( lub Centrum Usług 

Wspólnych), lub ewentualnie wskazanie w jakich działach i rozdziałach 
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klasyfikacji budżetowej ujęte zostały wydatki na obsługę administracyjną, 

ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych  

Gmina Miasto Szczecin nie posiada Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ani Centrum Usług Wspólnych. Wydatki  

na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych ujęte  

są w dziale 801, rozdziale 80104, 80105, 80148 i 80195. Zgodnie z obowiązującą 

klasyfikacją budżetową nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej ewidencji wydatków 

na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową. Wydatki te ewidencjonowane 

są wspólnie z wydatkami wszystkich pracowników danej jednostki oświatowej. 

Jednakże, od dnia 1 stycznia 2022 r.  obowiązuje odrębna ewidencja wydatków 

dotycząca pracowników administracji i obsługi w zakresie wynagrodzeń osobowych 

pracowników prowadzona w paragrafie 4010 oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego prowadzona w paragrafie 4040, a od 15 lipca 2022 r. dodatkowo 

wyodrębniony został paragraf 4740 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane  

w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, który przed zmianą zawierał ewidencję 

wydatków paragrafu 4010 i 4040.  Wydatki zaewidencjonowane w innych 

paragrafach są wspólne dla 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. 

 

Ad. 21 Przesłanie rocznego sprawozdania jednostkowego (RB 28S) za rok 2021 

według stanu na dzień 31 grudnia, Zespołu Obsługi Ekonomiczno – 

Administracyjnej Szkół 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  

Patrz Ad. 20. 

 

Ad. 22 Jaka była – wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz na dzień 30 

września 2022 – wysokość zaplanowanych wydatków na obsługę 

administracyjną, ekonomiczną i finansową przedszkoli gminnych  

Mając na uwadze opis do punktu 20 nie jest możliwe podanie wysokości 

zaplanowanych wydatków na obsługę administracyjną, ekonomiczną i finansową 

przedszkoli gminnych w pełnej wysokości. Możliwe jest podanie planu wydatków 

tylko rozdziału 80148 – suma paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 
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4700 i 4710, który obejmuje m.in. wydatki dotyczące pracowników obsługi kuchni  

i wynosił: 

30 wrzesień 2021 rok – 6 758 690,00 

30 wrzesień 2022 rok -  7 379 783,00. 

 

Ad. 23 Jaka była – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku – wysokość 

zaplanowanych wydatków na obsługę administracyjną, ekonomiczną  

i finansową przedszkoli gminnych  

Patrz Ad. 22 

31 grudnia 2021 -    6 821 115,00 

 

Ad. 24 Jaki jest plan dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wychowania przedszkolnego, według stanu na 30 września 2022 roku oraz 

według stanu na 30 września 2021 roku oraz w jakim rozdziale i paragrafie 

klasyfikacji budżetowej ujęty jest dochód z tego tytułu  

30 wrzesień 2021 rok - 3 404 718,00 

30 wrzesień 2022 rok - 3 501 688,00 

Rozdział 80104 paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. 

 

Ad. 25 Jaki jest plan dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wychowania przedszkolnego, według stanu na 31 grudnia 2021 roku oraz  

w jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujęty jest dochód z tego 

tytułu  

31 grudzień 2021 rok - 3 404 718,00 

Rozdział 80104 paragraf 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego 

 

Ad. 26 Ile wynosi wykonanie plan dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wychowania przedszkolnego, według stanu na 30 września 2022 roku oraz 

według stanu na 30 września 2021 roku  

30 wrzesień 2021 rok - 1 828 460,14 

30 wrzesień 2022 rok - 1 941 029,45. 
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Ad. 27 Ile wynosi wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wychowania przedszkolnego, według stanu na 31 grudnia 2021 roku  

31 grudzień 2021 rok - 2 610 020,93 

 

Ad. 28 Jaki jest plan dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wyżywienia, według stanu na 30 września 2022 roku oraz według stanu  

na 30 września 2021 roku oraz w jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji 

budżetowej ujęty jest dochód z tego tytułu  

Gmina nie otrzymuje dochodów z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających  

do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem z wyżywienia.  

Dochody z tytułu wpłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych  

są gromadzone przez wszystkie przedszkola na wydzielonym rachunku dochodów  

w rozdziale 80104 paragraf 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. 

 

Ad. 29 Ile wynosi wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wyżywienia, według stanu na 30 września 2022 roku oraz według stanu  

na 30 września 2021 roku  

Patrz Ad. 28 

 

Ad. 30 Ile wynosi wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wyżywienia, według stanu na 31 grudnia 2021 roku 

Patrz Ad. 28 

 

Ad. 31 Ile wynosi wykonanie planu dochodów Gminy z tytułu wpłat rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w związku z korzystaniem  

z wyżywienia, według stanu na 30 września 2022 roku 

Patrz Ad. 28 

 

Ad. 32 Jaki jest plan wydatków Gminy z tytułu zakupu środków żywności dla 

uczniów przedszkoli gminnych, według stanu na 30 września 2022 roku oraz 
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według stanu na 30 września 2021 roku oraz w jakim rozdziale i paragrafie 

klasyfikacji budżetowej ujęty jest wydatek z tego tytułu 

30 wrzesień 2021 rok – 15 000,00 – rozdział 80104 paragraf 4220 

                                   – 1 198,00 – rozdział 80148 paragraf 4220 

30 wrzesień 2022 rok - 0 

Wydatki z tytułu zakupu żywności dla uczniów przedszkoli gminnych są głównie 

ponoszone  przez wszystkie przedszkola na wydzielonym rachunku dochodów  

w rozdziale 80104 paragraf 4220 Zakup środków żywności. 

 

Ad. 33 Ile wynosi wykonanie planu wydatków Gminy  z tytułu zakupu środków 

żywności dla uczniów przedszkoli gminnych, według stanu na 30 września 

2022 roku oraz według stanu na 30 września 2021 roku 

30 wrzesień 2021 rok – 8 056,36 – rozdział 80104 paragraf 4220 

                                   – 1 105,58 – rozdział 80148 paragraf 4220 

30 wrzesień 2022 rok - 0 

Wydatki z tytułu zakupu żywności dla uczniów przedszkoli gminnych głównie  

są ponoszone  przez wszystkie przedszkola na wydzielonym rachunku dochodów  

w rozdziale 80104 paragraf 4220 Zakup środków żywności. 

 

Ad. 34 Jaki jest plan wydatków Gminy z tytułu zakupu środków żywności dla 

uczniów przedszkoli gminnych, według stanu na 31 grudnia 2021 roku oraz  

w jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujęty jest wydatek z tego 

tytułu 

31 grudzień 2021 rok  – 3 352,00 – rozdział 80104 paragraf 4220 

                                   – 1 198,00 – rozdział 80148 paragraf 4220 

Wydatki z tytułu zakupu żywności dla uczniów przedszkoli gminnych głównie  

są ponoszone  przez wszystkie przedszkola na wydzielonym rachunku dochodów  

w rozdziale 80104 paragraf 4220 Zakup środków żywności. 

 

Ad. 35 Ile wynosi wykonanie planu wydatków Gminy z tytułu zakupu środków 

żywności dla uczniów przedszkoli gminnych, według stanu na 31 grudnia 2021 

roku 

31 grudzień 2021 rok  – 3 352,00 – rozdział 80104 paragraf 4220 

                                   – 1 198,00 – rozdział 80148 paragraf 4220 
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 Wydatki z tytułu zakupu żywności dla uczniów przedszkoli gminnych głównie  

są ponoszone  przez wszystkie przedszkola na wydzielonym rachunku dochodów  

w rozdziale 80104 paragraf 4220 Zakup środków żywności. 

 

Jaka była stawka żywieniowa na jedno dziecko w przedszkolu odpowiednio  

w latach 2021 oraz 2022 oraz ile stawek dziennych odpowiednio w roku 2021 

oraz 2022 zostało zrealizowanych 

 

Od 1 września 2021 r. w życie weszło Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin  

nr 392/21 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci 

uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  

w którym ustalona została stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu publicznym 

 i w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w kwocie nie wyższej 

niż 8,50 zł dziennie oraz w publicznym przedszkolu specjalnym w kwocie nie wyższej 

niż 10 zł dziennie. 

Link do zarządzenia: 

https://uminet.umszczecin.local/chapter_52345.asp?soid=30A2F20D970948D3ACB7

FE7A1F18F794 

Przed 1 września 2021r. obowiązywało Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin  

nr 262/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci 

uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin przedszkoli 

publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w którym 

ustalona została stawka żywieniowa dla dzieci w przedszkolu publicznym  

i w oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w kwocie nie wyższej 

niż 6,50 zł dziennie.  

Link do zarządzenia: 

https://uminet.umszczecin.local/chapter_52174.asp?soid=2A1911097A8D4EFDA1B

CB11C842AA025 

 

Wydział Oświaty nie gromadzi informacji na temat zrealizowanych stawek dziennych  

w przedszkolach, takie dane mają tylko placówki oświatowe (przedszkola, szkoły  

z oddziałami przedszkolnymi). 

 

Z poważaniem 


