
   

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 29 lipca 2013 r. 

TEMAT: Wniosek o uzupełnienie informacji do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej z dnia 11.07.2013 r. 

 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

Dziękuję za odpowiedź z dnia 25 (i 26 - jako uzupełnienie) lipca 2013 r. na mój wniosek 

z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dotowania szkół (niepublicznych). Pragnę zauważyć, że 

przedstawione mi przez Pana w odpowiedzi informacje nie są w pełni informacjami, o które 

wnioskowałem - dotyczy pkt: 1 do 2 mojego ww. wniosku.  

Proszę jeszcze raz zapoznać się z moim ww. wnioskiem i przedstawić mi wnioskowane 

informacje, ale tym razem proszę to zrobić pilnie/niezwłocznie.  

Przypominam, że wnioskowane informacje w pkt. 1 i 2 poprzedniego wniosku to: 

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. 

Dodatkowo, proszę o informację: czy przy ustalaniu kwoty przewidzianej na „ucznia”  

Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku oraz gimnazja samorządowe w Głuchołazach 

w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

przyjęto, że są to szkoły tego samego „typu i rodzaju” w sensie zapisu art. 90 ust. 2a ustawy 

o systemie oświaty czy innego „typu i rodzaju”? W przypadku każdej z tych odpowiedzi, proszę 

o przedstawienie uzasadnienia logiczno-prawnego. 

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

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

 

Z poważaniem, 

 /-/ 

dr Bogdan Stępień 

Do wiadomości: 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek, 

- Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz MEN. 


