
 
          Szczecin, dnia 23.02.2021 r. 
 
SPAD/P/92/2021 
        
 
        Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  
        Watchdog Polska 
        ul. Ursynowska 22/2  
        02-605 Warszawa 
 
 
Dotyczy: wniosku z dnia 14.02.2021 r. o udostępnienie informacji publicznej złożonego przez  

     watchdog.amator@wp.pl w formie elektronicznej 

       

 

 

 W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.02.2021 r. o udostepnienie informacji publicznej, 

SPA „Dąbie” Sp. z.o.o. odpowiada: 

1. Spółka prowadzi BIP. 

1.1. Link do BIP spółki https://spad.szczecin.pl/bip/ 

1.2. Data ostatniej aktualizacji strony BIP spółki to 18.02.2021 r. 

1.3. Spółka nie publikuje dokumentów z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, 

posiedzeń zarządów). 

1.4. Spółka nie publikuje wyników kontroli zewnętrznych realizowanych przez 

uprawnione podmioty. 

1.5. Spółka nie publikuje wyników kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy 

spółki. 

2. Spółki prowadzi rejestr umów i publikuje go w BIP. 

3. Spółka nie posiada wewnętrznych procedur zamówień z wolnej ręki, gdyż procedura ta 

regulowana jest  w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

4. Spółka nie posiada procedur przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów /sponsoringu. 

5. Spółka publikuje informacje o przyznanych darowiznach- rejestr umów na BIP Spółki  

https://spad.szczecin.pl/bip/ 

6. Sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami są przekazywane do KRS  

i możliwe do przeglądania korzystając z przeglądarki dokumentów finansowych na stronie 

mailto:watchdog.amator@wp.pl
mailto:watchdog.amator@wp.pl
https://spad.szczecin.pl/bip/
https://spad.szczecin.pl/bip/


https://ekrs.ms.gov.pl/  

Spółka publikuje sprawozdania finansowe również na stronie BIP. 

7. Suma przychodów spółki z działalności operacyjnej, pozostałej i finansowej w 2019 roku 

to 49 920 639,27 zł. 

8. Strata netto Spółki w 2019 roku wyniosła 1 042 474,28 zł. 

9. Łączna   części wynagrodzenia wypłaconej Prezesowi Zarządu w 2019 roku wyniosła 

192 000,00 zł brutto. 

10. Łączna wysokość zmiennej części wynagrodzenia wypłaconej Prezesowi Zarządu w 2019 

roku wyniosła 26 787,00 zł brutto . 

11. Cele Zarządcze Spółki na 2019 rok zostały zrealizowane w 95%. 

12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwała ta jest opublikowana w Biuletynie  

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, tj. na stronie BIP podmiotu uprawnionego 

do wykonywania praw z udziałów w Spółce. 

13. W 2019 r. spółka kupiła ogłoszenia na łączną kwotę 612 zł. 

14. Radni w 2019 roku nie realizowali w spółce uprawnień przewidzianych w art.24 ust.2 

ustawy o samorządzie gminnym.  

15. W 2019 roku spółka przyznała darowizny.  

16. Spółka nie posiada skrzynki ePuap. 

 
 
 
        
        Z poważaniem 
 
        Włodzimierz Sołtysiak 
        Prezes Zarządu SPA „Dąbie” Sp. z o.o. 
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