
01-01-2016

NAZWA JEDNOSTKI

KARTA ZADANIA NR 801, 854 ROZDZIAŁ

FUNKCJA

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach

miernik wykonanie wynik wykonanie

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

314.251/84 3.741,08 zł

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

1.511.174/35 43.176,40 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

numer zadania/ 
podzadania plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

314 251,00 001-006-004 4,00
84 001-006-005 20,23

1 511 174,00
35

322,14
714,75

razem etaty: 24,23 0,00 0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 178/194/2015
PLAN NA DZIEŃ Zarządu Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 01 grudnia 2015 r. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6
2 DZIAŁ 80148, 85403

EDUKACJA
Nazwa zadania DZIAŁANIA POZASZKOLNE

NUMER ZADANIA plan pierwotny zadania plan po zmianach zadania wykonanie zadania na dzień 

001-006-000 1 825 425,00 0,00 0,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

brak

Nazwa podzadania STOŁÓWKA SZKOLNA
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-006-004 314 251,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

koszt utrzymania stołówki/liczba 
korzystających uczniów miernik w zł

miernik obrazuje jaki jest koszt 
utrzymania stołówki na 1 

korzystającego ucznia

Nazwa podzadania INTERNAT
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-006-005 1 511 174,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

koszt utrzymania internatu/liczba 
korzystających uczniów miernik w zł

miernik obrazuje jaki jest koszt 
utrzymania internatu w przeliczeniu 

na 1 ucznia

dane do zadania/ podzadania potrzebne do 
wyliczenia miernika plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych zadaniach podzadaniach

koszt utrzymania stołówki

liczba korzystających uczniów

koszt utrzymania internatu

liczba korzystających uczniów

05-01-2016 r.
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej dzień-miesiąc-rok Podpis Kierownika/ Dyrektora Jednostki/ Naczelnika Wydziału/ 

Kierownika Biura

Informacje uzupełniające:

powierzchnia internatu w m2

powierzchnia stołówki w m2


