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Daniel Rak
Burmistrz Szczecinka
Szanowny Panie Burmistrzu,
jako Radni Rady Miasta Szczecinek, zwracamy się z prośbą o podanie informacji dotyczących
bieżących spraw Miasta Szczecinek.
I -studia podyplomowe MBA/Executive MBA (eMBA) w 2021 i 2022 roku.
1.

Ile osób z Urzędu Miasta w Szczecinku otrzymało dofinansowanie/finansowanie z budżetu
miasta na studia MBA/Executive MBA (eMBA) w 2021 i 2022 roku ?

2.

Czy było to dofinansowanie części kosztów studiów MBA/Executive MBA (eMBA), czy też
finansowanie całości kosztów?

3.

Proszę o wypisanie stanowisk osób (z jakich wydziałów, referatów Urzędu Miasta ), które
skorzystały z dofinansowania/finansowania z budżetu miasta na studia MBA/Executive MBA
(eMBA) w 2021 i 2022 roku.

4.

Proszę podać kryteria naboru? Czy oferta była skierowana do wszystkich urzędników? Czy tylko
do niektórych? Jeżeli tylko do niektórych, to dlaczego? W jaki sposób odbył się nabór chętnych
do skorzystania z oferty dofinansowania/finansowania?

5.

Proszę

wskazać

pozycję

w

budżecie

miasta,

z

której

przeznaczono

środki

na

dofinansowanie/finansowanie studiów MBA/Executive MBA (eMBA) w 2021 i 2022 roku.
6.

Czy osoby, które ukończyły studia MBA/Executive MBA (eMBA) w 2021 i 2022 roku dostały w
tym okresie podwyżkę płac i w jakiej kwocie na konkretne stanowisko?

7.

Ile wyniosła kwota dofinansowania/finansowania na studia MBA/Executive MBA (eMBA) na
osobę oraz całkowita w 2021 i 2022 roku?

8.

Proszę o uzasadnienie, jakie wymierne korzyści mają mieszkańcy Szczecinka w związku z
dofinansowaniem/finansowaniem studiów MBA dla grupy urzędników.

II - dotyczy dotacji dla szczecineckich przedszkoli.
1.

Proszę o podanie wysokości wydatków bieżących przedszkola publicznego w Szczecinku,
zgodnie z uchwałą w zakresie wykonania budżetu za okres 2010 - 2021 oraz ilością dzieci w
poszczególnych latach każdego miesiąca. Wnioskujemy o uzyskanie tych informacji, w związku
z toczącym się postępowaniem sądowym dwóch przedszkoli.

