
01-01-2016

NAZWA JEDNOSTKI

KARTA ZADANIA NR 801 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

0 0 zł

3.200/3.200* 
100 100,00%

0 0 etatu

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

numer zadania/ 
podzadania plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

3 200,00 001-007-003 0,00
0

3 200,00

0

razem etaty: 0,00 0,00 0,00

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

Kierownika Biura

środki programu/liczba uczniów 
korzystających z programu w zł

miernik pokazuje jaka kwota 
programu przypada na 1 ucznia 

objętego programem

udział własny Powiatu/wartość programu 
(x100%)

miernik pokaże % zaangażowania 
środków własnych Powiatu w 

programie. Dla wyliczenia udziału 
własnego należy oszacować również 
tzw. udział własny niefinansowy tzn. 
użyczenie sal, pracowni, używanie 
komputerów, nieodpłatne media, 

przekazane materiały

ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych zadaniach podzadaniach

środki programu (wartość programu)

liczba uczniów korzystających z programu

udział własny Powiatu

liczba etatów obsługujących program 
faktycznie, w tym wynikające z umowy

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

liczba etatów obsługujących program 
faktycznie, w tym wynikające z 

umowy/liczba uczniów korzystających z 
programu w etatach

miernik pokazuje jaka ilość etatu 
"obsługi" przypada na 1 ucznia 

objętego programem

001-007-003 3 200,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

brak

Nazwa podzadania POLSKO-NIEMIECKA WSPÓŁPRACA MŁODZIEŻY
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-007-000 3 200,00 0,00 0,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

EDUKACJA
Nazwa zadania PROGRAMY, W TYM ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

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

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
3 DZIAŁ 80102


