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Regon jednostki (firmy): 00051614600000 AO-01
Informacja o publicznych szkołach, przedszkolach i innych 
placówkach oświatowych przekazanych w latach 2009-2013

Edycja badania: jednorazowa

Nazwa jednostki (firmy): URZĄD MIEJSKI W RADOMIU                              
                                                                   

PKD: 8411Z Kierowanie podstawowymi 
rodzajami działalności publicznej

Dane osoby sporządzającej ankietę 
Imię i Nazwisko Leszek Pożyczka
Telefon 0483620348
E-mail osoby sporządzającej ankietę sekretariat@edukacjaumradom.pl
E-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie sekretariat@edukacjaumradom.pl

1

Czy Państwa jednostka w latach 2009-2013 przekazała w trybie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) publiczną szkołę, przedszkole 
lub inną placówkę oświatową do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 
terytorialnego lub osobie fizycznej?.)

TAK [    ] NIE [ X ]

2.Informacja o publicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych

Lp.

REGON szkoły, przedszkola lub 
innej placówki przed przekazaniem

Obecny REGON szkoły, przedszkola
REGON osoby fizycznej lub 

prawnej, której przekazano szkołę, 
przedszkole lub inną placówkę

Data przekazania
NIP szkoły, przedszkola lub innej 

placówki przed przekazaniem
Obecny NIP szkoły, przedszkola

NIP osoby fizycznej lub prawnej, 
której przekazano szkołę, 

przedszkole lub inną placówkę

Uwagi
 

3

Czy Państwa jednostka w latach 2009-2013 przejęła (w trybie art. 5 ust. 5j  oraz ust. 5k  ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) publiczną szkołę, 
przedszkole lub inną placówkę oświatową przekazaną (w trybie art. 5 ust. 5g ww. ustawy) do prowadzenia 
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej?

TAK [    ] NIE [    ]

4.Informacja o publicznych szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowycha przejętych przez JST w trybie art. 5 ust. 
5j oraz ust. 5k  ww. ustawy

Lp.

REGON szkoły, przedszkola lub 
innej placówki przed przejęciem

REGON osoby fizycznej lub 
prawnej,  która prowadziła szkołę, 

przedszkole lub inną placówkę 
przed przejęciem

Obecny REGON szkoły, 
przedszkola lub innej placówki

Data przejęcia 
szkoły, przedszkola 

lub innej placówki
NIP szkoły, przedszkola lub innej 

placówki przed przejęciem

NIP osoby fizycznej lub prawnej, 
która prowadziła szkołę, 

przedszkole lub inną placówkę 
przed przejęciem

NIP przejętej szkoły, przedszkola 
lub innej placówki

Uwagi
 


