
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 6/22/2015

Zarządu Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2 lutego 2015r.

Zadanie

001-007-003 10 900 x 0,00 10 900,00 10 900,00
Razem: 10 900 x 0,00 10 900,00 10 900,00

a)

Podzadanie nr

miernik 
wykonanie na 

dzień 31.08.2015. 
SIO 31.03.2015.

wynik wykonanie 
na dzień 

31.08.2015. (8 m-
cy)

miernik 
wykonanie 
01.09.2015.-

31.12.2015. SIO 
30.09.2015.

wynik wykonanie 
01.09.2015.-

31.12.2015. (4 m-
ce)

miernik wykonanie 
na dzień 

31.12.2015. 
(średnia liczba)

wykonanie na 
dzień 31.12.2015. 

(12 m-cy)

0 0,00 10.900/20 545,00 10.900/20 545,00

0 0,00% 7.700/10.900*100 70,64% 7.700/10.900*100 70,64%

0 0 0 0 0 0

b) 

wg wykonania 
01.09.2015.-

31.12.2015r. SIO 
30.09.2015.

wykonanie 
01.01.2015.-
31.12.2015. 

średnia liczba za 
12 m-cy

nr podzadania
ilość zaangażowanych 

etatów wg SIO 
31.03.2015r.

ilość zaangażowanych 
etatów wg SIO 30.09.2015r.

średnia liczba za 12 m-cy

-3- -4- -1- -2- -3- -4-

10 900,00 10 900,00 001-007-003 0 0 0

20 20

7 700,00 7 700,00

0 0

Karta zadania nr 5 SOSW w Oświęcimiu 2015r.

Imię i Nazwisko 
osoby sporządzającej 

Podpis Dyrektora jednostkitel. kontaktowy

Działy 801

liczba uczniów korzystających z programu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6

x

Nazwa jednostki/ 
wydziału 
Funkcja
Plan pierwotny 
zadania

Plan po zmianach na 
dzień 31.12.2015.

Podzadanie

001-007-000

miernik zakresu 
rzeczowego

środki 
programu/liczba 

uczniów 
korzystających z 
programu w zł

liczba etatów 
obsługujących 

program 
faktycznie, w tym 

wynikające z 
umowy/liczba 

uczniów 
korzystających z 

programu w 
etatach

nr podzadania

0,00

środki programu (wartość programu)

wykonanie 
01.09.2015.-

31.12.2015. (4 m-ce)

wykonanie na 
dzień 31.12.2015. 

(12 m-cy)

opis zakresu 
rzeczowego

0,00

wg wykonania 
01.01.2015.-

31.08.2015r. SIO 
31.03.2015.

miernik pokazuje jaka 
kwota programu 

przypada na 1 ucznia 
objętego programem

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

10 900

Rozdziały 80134

liczba etatów obsługujących program 
faktycznie, w tym wynikające z umowy 0

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

0

Dane do zadania/ podzadania (potrzebne 
do wyliczenia miernika)

udział własny Powiatu

-1- -2-

001-007-003

Plan/wykonanie na dzień 31-12-2015 r.

plan po zmianach 
na dzień 

31.12.2015.

wykonanie 
01.01.2015.-

31.08.2015. (8 m-
cy)

-1- -2- -3- -4-

001-000-000

8 600


