
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

171,31 + 34 
uczniów PNZ 

płatnych

171,31 + 34 
uczniów PNZ 

płatnych

2.725,02 m2 2.725,02 m2

78,93 m2 78,93 m2

294.554/ 
2.725,02 108,09 zł

1 szt. 1 szt.

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

98.000/1.400 70,00 zł/GJ

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

27.350/57.000 0,48 zł/kWh

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

6.350/33.600 0,19 zł/kWh

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

6.150/1.300 4,73 zł/m3

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
5 DZIAŁ 80102, 80111, 80134, 80148, 

85403

EDUKACJA
Nazwa zadania FUNKCJONOWANIE JEDNOSTKI

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

001-009-000 294 554,00 0,00 0,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

brak

Nazwa podzadania UTRZYMANIE JEDNOSTKI
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-009-001 156 704,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

ilość zatrudnionych pracowników (etaty 
wszystkie) informacja

powierzchnia całkowita pomniejszona o 
powierzchnię stołówki i internatu miernik w 

m2
informacja

powierzchnia wynajmowana obcym 
podmiotom podać wielkość wynajmu  

miernik w m2
informacja

koszt funkcjonowania 
jednostki/powierzchnia całkowita 

pomniejszona o powierzchnię stołówki i 
internatu miernik w zł

miernik pokazuje ile kosztuje 
utrzymanie 1 m2

ilość samochodów służbowych (w tym tzw. 
jako pomoce naukowe) miernik w szt. informacja

Nazwa podzadania ENERGIA CIEPLNA
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-009-002 98 000,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba zużytych jednostek informacja

Nazwa podzadania ENERGIA ELEKTRYCZNA
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-009-003 27 350,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba zużytych jednostek informacja

Nazwa podzadania ENERGIA - GAZ
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-009-004 6 350,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba zużytych jednostek informacja

Nazwa podzadania ENERGIA - WODA
NUMER  PODZADANIA plan pierwotny podzadania plan po zmianach podzadania wykonanie podzadania na dzień 

001-009-005 6 150,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba zużytych jednostek informacja



DANE UZUPEŁNIAJĄCE

numer zadania/ 
podzadania plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

171,31 + 34 uczniów 
PNZ płatnych 001-009-001

171,31 + 34 
uczniów PNZ 

płatnych

2 725,02 001-009-002 x

78,93 001-009-003 x

294 554,00 001-009-004 x

1 001-009-005 x

1.400 GJ

57.000 kWh

33.600 kWh      
1.300 m3

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

dane do zadania/ podzadania potrzebne do 
wyliczenia miernika plan pierwotny

liczba zużytych jednostek energii - woda

plan po zmianach wykonanie
ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych zadaniach podzadaniach

ilość zatrudnionych pracowników (etaty 
wszystkie) - z godzinami 
ponadwymiarowymi

powierzchnia całkowita pomniejszona o 
powierzchnię stołówki i internatu w m2

powierzchnia wynajmowana obcym 
podmiotom w m2

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

Kierownika Biura

koszt funkcjonowania jednostki

ilość samochodów służbowych (w tym tzw. 
jako pomoce naukowe)

liczba zużytych jednostek energii cieplnej

liczba zużytych jednostek energii 
elektrycznej

liczba zużytych jednostek energii - gaz


