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NAZWA JEDNOSTKI

KARTA ZADANIA NR 801, 854 ROZDZIAŁ

FUNKCJA
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10.517.167/4 2.629.291,75 zł

miernik plan 
pierwotny

wynik plan 
pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

3.761,91/ 
30,17 124,69 m2

miernik plan 
pierwotny
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pierwotny

miernik plan po 
zmianach

wynik plan po 
zmianach miernik wykonanie wynik wykonanie

3 3 etaty
DANE UZUPEŁNIAJĄCE

numer zadania/ 
podzadania plan pierwotny plan po zmianach wykonanie

10 517 167 001-010-000 33,17

4,00 001-010-001 4,00

3 761,91 001-010-003 26,17

30,17 001-010-004 3,00

3,00

razem etaty: 33,17 0,00 0,00

Podpis Kierownika/ Dyrektora Jednostki/ Naczelnika Wydziału/ 
Kierownika Biura

liczba etatów pracowników obsługi 

liczba etatów pracowników administracji 

05-01-2016 r.
Imię i Nazwisko osoby sporządzającej dzień-miesiąc-rok

plan po zmianach wykonanie
ilość zaangażowanych etatów w poszczególnych zadaniach podzadaniach

kwota budżetu jednostki

liczba etatów pracowników księgowości 

ilość m2 powierzchni budynków (całkowita)

dane do zadania/ podzadania potrzebne do 
wyliczenia miernika plan pierwotny

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

liczba etatów pracowników administracji 
miernik w szt. informacja

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

001-010-004 137 839,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

ilość m2 powierzchni budynków 
(całkowita)/liczba etatów pracowników 

obsługi miernik w m2

miernik pokazuje ile m2 powierzchni 
(budynku, warsztatu, hali, internatu) 

przypada na 1 etat obsługi

Nazwa podzadania ADMINISTRACJA

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

001-010-003 775 910,00

Nazwa podzadania OBSŁUGA

kwota budżetu jednostki/liczba etatów 
pracowników księgowości miernik w zł

miernik pokazuje jaką kwotę budżetu 
"obsługuje" 1 pracownik księgowości

001-010-001 229 372,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

informacja o obsłudze ZFŚS emerytów i 
rencistów (kwota z zadania 001-012-000) 

ilość pracowników zajmujących się 
ewidencją świadczeń

informacja

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

001-010-000 1 143 121,00 0,00 0,00

miernik zakresu rzeczowego opis zakresu rzeczowego

EDUKACJA
Nazwa zadania ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

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
6 DZIAŁ 80102, 80111, 80134, 85403, 


