
   

Od: Bogdan Stępień 

*************** 

*************** 

 email: bogdan@iar.pl 

Do: Burmistrz Miasta i Gminy Głuchołazy  

Pan Edward SZUPRYCZYŃSKI 
Urząd Miejski w Głuchołazach  

Rynek 15  

48-340 Głuchołazy  
Dnia 11 lipca 2013 r. 

TEMAT: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Szanowny Panie Burmistrzu! 

Z wypowiedzi Skarbnika Miasta – Romana Zimocha - cytat: „[…] Jeżeli chodzi o gimnazja 

to jest specyficzna sytuacja ponieważ dotacje dla gimnazjum niepublicznego przekazuję 

w kwocie otrzymanej subwencji. Natomiast do marca nie wiadomo jaka ta kwota jest. W związku 

z tym przyjęto mechanizm w naszej uchwale, że do miesiąca marca wstępnie ustalamy na 

poziomie tego co gmina otrzymała w poprzednim roku, bo kwota jest już znana i wynosi 3.343 zł 

a po otrzymaniu informacji o kwocie subwencji, ta kwota będzie zmieniona i dostosowana do 

kwoty, którą otrzymaliśmy. […]” zamieszczonej w protokole z sesji Rady Miejskiej w Głucho-

łazach z dnia 6 marca 2013 r. wynika, że kwota subwencji na ucznia gimnazjum niepublicznego 

w Jarnołtówku w roku 2012 wynosiła 3.343 zł. Kwota ta jest przerażająco zaniżona. 

Działając na podstawie zapisu art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej wnioskuję o przedstawienie mi:  

1. kwoty przewidzianej - wg art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, na jednego „ucznia” 

gimnazjum niepublicznego w Jarnołtówku w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2012 i 2013, oraz 

przedstawienie podstawy obliczania tej dotacji i zakresu danych, o których mowa w art. 

90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, 

2. kwoty przewidzianej - wg art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, na jednego „ucznia” 

gimnazjów samorządowych w Głuchołazach w części oświatowej subwencji ogólnej 

otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2012 i 2013, 

3. czy gimnazjum w Jarnołtówku było/jest w roku 2012 i 2013 dotowane wg kwot, o których 

mowa w pkt. 1?, 

4. umów dotacji na rok 2012 i 2013 - podpisanych pomiędzy Gminą Głuchołazy 

a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Jarnołtówek, w sprawie przyznania dotacji na 

prowadzenie Gimnazjum Niepublicznego w Jarnołtówku. 

Wnioskowane informacje proszę niezwłocznie przesłać zwrotnie na adres bogdan@iar.pl . 

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek, 

- Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN. 


