Czsc opisowa do informacji o realizacji
budzetu Gminy Nysa za 2019 r.
Uchwalg Nr V/60/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. zostal
uchwalony budzet Gminy Nysa na 2019 rok.
Dochody budzetowe ustalone zostaty w wysokosci 242.162.740,79 zt, wydatki
budzetowe na kwotg 288.739.574,24 z\, natomiast przychody przyjgto w kwocie
54.076.833,45 zi, a rozchody w kwocie 7.500.000,00 z\.
W ciggu roku budzetowego, na podstawie uchwat Rady Miejskiej i zarzgdzeii
Burmistrza wprowadzane byty zmiany do budzetu obejmujgce zarowno zwigkszenia,
jak i zmniejszenia budzetu, a takze przeniesienia budzetowe. Wszystkie uchwaty
i zarz^dzenia po podj^ciu byly przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do
badania.
Zmiany budzetu na dzieii 31.12.2019 r. przedstawiajg si^ nast^puj^co:
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Zmiany dotyczyfy zarowno planu dochodow jak i wydatkow budzetowych na zadaniach
wiasnych oraz zleconych i sg one zawarte w zatgcznikach 1 i 2 do ,,Informacji
z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2019 r.".
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Dochody budzetowe (zal^cznik Nr 1)
Roczna prognoza dochodow budzetowych w wysokosci 261.719.478,26 zt
zrealizowana zostata w 2019 r. na kwotg 253.168.862,32 zt, co stanowi 96,73%
prognozy rocznej, przy czym:
-prognozowane zadania wtasne w wysokosci 201.182.076,50 z\ zrealizowano
w kwocie 193.176.245,57 zt, co stanowi 96,02 % prognozy rocznej,
-prognozowane dochody biezgce w wysokosci 230.180.142,75 zt zrealizowano
w kwocie 228.652.563,86 zt, co stanowi 99,34 % prognozy rocznej,
-prognozowane dochody majgtkowe w wysokosci 31.539.335,51 zt zrealizowano
w kwocie 24.516.298,46 zt, co stanowi 77,73 % prognozy rocznej.
Z zaplanowanych do zbycia w 2019r. nieruchomosci gminnych, sprzedano
nizej wymienione nieruchomosci:
1)w drodze przetargu:
-nieograniczonego - 10 nieruchomosci gruntowych przeznaczonych pod
zabudowg mieszkaniowg jednorodzinng zlokalizowanych w Nysie - obrgb
Srednia Wies, Srodmiescie, Wroblewskiego i w Morowie,
-ograniczonego - 3 nieruchomosci gruntowe potozone w Skorochowie,
Lipowej i Domaszkowicach;
2)w drodze bezprzetargowej:
-prawo wtasnosci nieruchomosci na rzecz wspotuzytkownikow wieczystych
w odniesieniu do trzech dziatek,
-2 dziatki na rzecz nastgpcow prawnych dotychczasowych uzytkownikow
wieczystych,
-5 nieruchomosci na poprawg warunkow zagospodarowania gruntow
przylegtych,
-nieruchomosc niezabudowang, potozong w Radzikowicach przeznaczong na
realizacjg urzgdzeh infrastruktury technicznej.
Dochod ze sprzedazy nieruchomosci gminnych wyniost 1.710.977 zt.
Zalegtosci w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszg
24.314.965,05 zt, a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (sciggana
przez OPS zalegtosc 9.365.585,34 zt) wynoszg 14.949.379,71 zt.
Zalegtosci wystgpujg szczegolnie w:
•podatku od nieruchomosci
-osobyprawne-2.254.812,80 zt

-osoby fizyczne-3.578.632,64 zt
•podatku rolnym - osoby fizyczne-94.163,02 zt
•podatku od srodkow transportowych
-osoby prawne-147.546,87 zt

-osoby fizyczne-203.478,21 zt
2

•oplatach za gospodarowanie odpadami-658.539,18 zt
•oplatach za wieczyste uzytkowanie-630.762,82 zt
•dochodach z najmu i dzierzawy-1.667.720,71 zt
•wplywach z tytulu kar i odszkodowah
wynikajgcych z umow (w tym bezumowne korzyst.)-1.413.276,05 zl
•wplywach z podatku od dzialalnosci gospodarczej
osob fizycznych w formie karty podatkowej-192.786,78 zt
•wptywach za media oraz gosp. odpadami-1.487.884,95 zl
•wplywach z tytulu nabycia prawa wtasnosci oraz
prawa uzytkowania wieczystego (w tym na raty)-173.727,76 zl
•grzywnach mandatach i innych karach-971.042,56 zl
w tym za wycink^ drzew-445.651,28 zt
•zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym-9.365.585,34 zt
W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnieh, wezwah, tytutow
egzekucyjnych starano si^ zmniejszyc powstate zalegtosci.
Do 31 grudnia 2019 r.:
•wystawiono do egzekucji 1.755 tytutow wykonawczych,
•przekazano do s^du 21 wnioskow o wpis do hipoteki przymusowej,
•przekazano do syndyka 3 zgloszenia wierzytelnosci,
•wyslano 6.600 wezwah do zaptaty i upomnieh.
Skutki obnizenia oornvch stawek podatkowych, ulg, odroczeh i umorzeh na
dzieh 31.12.2019 r.
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RAZEM:

Petny obraz realizacji prognozy dochodow zawiera zal^cznik Nr 1 do informacji.

Wydatki budzetowe (zal^cznik Nr 2)
Realizacja wydatkow w okresie sprawozdawczym wyniosla 296.351.533,62 zt,
na planowan^ kwotg 309.837.742,32 z\, co stanowi 95,65 % planu rocznego. Wydatki
biezgce zrealizowano w kwocie 214.188.305,76 zt, na planowan^ kwotg
223.991.010,29 z\, co stanowi 95,62 % planu rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykajq
sig kwotg 82.163.227,86 z\ na planowane w wysokosci 85.846.732,03 z\, co stanowi
95,71 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 74.283.227,86 zt na planowane
77.172.098,03 zt, co stanowi 96,26 % planu.
Szczegotowa realizacja wydatkow budzetowych zawarta jest w zatgczniku Nr 2.
Szczegotowq realizacjg wydatkow inwestycyjnych zawiera zatgcznik Nr 4.

Dzia^ O1O Rolnictwo i lowiectwo
Planowane wydatki (w catosci biezgce) w kwocie 1.414.924,84 zt zrealizowano
w wysokosci 1.382.560,19 zt, tj. 97,71 % planu rocznego. Wydatkow majgtkowych nie
planowano.

Wydatki biezgce to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napgdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki Rad
Soteckich, optata dla Izby Rolniczej w Opolu stanowigca 2 % udziatu w podatku rolnym,
diety dla sottysow oraz sktadki za udziat w stowarzyszeniach.
Wydatki Rad Soteckich to mi^dzy innymi prenumerata czasopism, zakup
materiatdw i sprzgtu gospodarczego do prac porzqdkowych, zakup artykutow
biurowych i spozywczych zwi^zanych z biez^cg dziatalnosci^ sotectw.

Dzia^ 600 Transport i i^cznosc
Planowane wydatki w kwocie 62.492.258,79 zt zrealizowano w wysokosci
61.087.304,67 zt, tj. 97,75 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano
w kwocie 8.416.351,71 zt, na planowang kwotg 8.847.816,08 zt, co stanowi 95,12 %
planu rocznego. Wydatki majgtkowe zamykajq si^ kwot^ 52.670.952,96 zt na
planowane w wysokosci 53.644.442,71 zt, co stanowi 98,19 % planu rocznego, s^ to
w catosci wydatki inwestycyjne.
Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowv
Swiadczenie ustug w zakresie lokalnego transport^ zbiorowego na terenie
miasta i gminy Nysa odbywato sig w oparciu o Umowg Nr 2016.RW.GK.42 z dnia
01.06.2016 r. w obrgbie granic administracyjnych Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchow,
przez Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o.o. Spotce MZK przystuguje rekompensata

na pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Dopiata do jednego wozokilometra
wynosita 3,76 zJ zarowno dla przewozow otwartych jak i zamkni^tych. Od wrzesnia
2019 r. dopiata ta ulegla zwi^kszeniu i wynosila 4,13 zl. Spolka w 2019r. wykonala
1.332.073 wozokilometrow w przewozach otwartych oraz 109.934 w przewozach
zamkni^tych. Autobusy komunikacji miejskiej docierajg niemal w kazdy rejon miasta
i Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchow, na podstawie zawartego porozumienia i Umowy
z dnia 23 listopada 2018 r.
Rozdzial 60016 fDrogi publiczne 0^110^61 i 60017 fDroqi wewnetrzne'i
Obejmuje w szczegolnosci wydatki na:
- naprawy chodnikow
• naprawy chodnikow
• przekladanie kraw^znikow i obrzezy

-

1.387,31 m2

102,75 mb

- utrzymanie drog gruntowych
•
.
•
•
•
.

profilowanie drog z zag^szczeniem
wyrownanie tluczniem
konserwaqa rowu
nawierzchnia z zuzla
nawierzchnia z tlucznia kamiennego
wykonanie podbudowy frezem

-

145.608,32 m2
1.565,91 m3

300 mb
4.522,10 m2
1.389,00 m2
73,48 m3

- utrzymanie drog utwardzonych o nawierzchni bitumicznej
• * remonty cz^stkowe

2.268,62 m2

• * nawierzchnia bitumiczna

824,09 m2

- oznakowanie pionowe drog
• demontaz znakow (tarcz)
• montaz nowych znakow
• malowanie barier i por^czy

125 szt.
161 szt.

189,5 mb

- utrzymanie terenow zielonych w pasie drogowym
• koszenie traw
• piel^gnacja drzew
• piel^gnacja krzewow

- 711.386,72 ^2

• przycinanie/wycinanie krzewow
• wywoz gal^zi
• wycinka drzew

58 szt.
265 szt.
1.375,70 m2
2.806 m3
32 szt.

-utrzymanie drog utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej
* remonty cz^stkowe-utrzymanie zimowe drog (odsniezanie i zwalczanie sliskosci)
Rozdz. 60095 Pozostata dzialalnosc
Utrzymanie czystosci przystankow.

462,03 m2

Utrzymaniem przystankow komunikacyjnych w ilosci 202 szt. i 89 wiat zajmowat s\q
Miejski Zaktad Komunikacji Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27.12.2018 r.

Dzia* 630 Turystyka
Planowane wydatki w kwocie 649.585,38 zt zrealizowano w wysokosci
540.332,51 zt, tj. 83,18 % planu rocznego. Wydatki biezqce zrealizowano w kwocie
505.332,51 zt, na planowan^ kwot^ 604.585,38 z, co stanowi 83,58 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwotq 35.000,00 zl na planowane
w wysokosci 45.000,00 zt, co stanowi 77,78 % planu rocznego.
Zadania biez^ce realizowane w 2019 roku to m.in.:
•zadania publiczne w ramach Programu wspotpracy z organizacjami pozarzqdowymi,
•udziat Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej,
•naprawa infrastruktury na szlaku turystycznym Josepha von Eichendorffa,
•wykonanie nowego oznakowania nyskiej drogi sw. Jakuba,
•organizacja ,,Otwarcia sezonu turystycznego",
•wspotorganizacja ,,Festiwalu Ognia i Wody",
•opracowanie i wykonanie publikacji Nyska Droga sw. Jakuba,
•opracowanie i wdrozenie Systemu Informacji Turystycznej ,,Poznaj Histori^",
•realizacja mikroprojektu - ,,Twierdza Nysa - wspolne dziedzictwo pogranicza",
•realizacja projektu ,,Rowerem po Ziemi Nyskiej - przyrodniczy rajd rowerowy",
•zadania publiczne w ramach Programu wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi.

Dziai 700 Gospodarka mieszkaniowa
Planowane wydatki w kwocie 6.247.704,92 zt zrealizowano w wysokosci
5.586.341,72 zt, tj. 89,41 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano
w kwocie 4.896.333,89 zt, na planowan^ kwot^ 5.557.187,56 zt, co stanowi 88,11 %
planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajg si^ kwotq 690.007,83 zt na planowane
w wysokosci 690.517,36 zt, co stanowi 99,93 % planu rocznego.
Rozdz. 70004 Rozne jednostki qospodarki mieszkaniowei
Zadania realizowane w 2019 roku to m.in.:
zarz^dzanie i administrowanie mieniem komunalnym,
remonty i usuwanie awarii,
zaliczki do wspolnot - udziat Gminy we wspotwtasnosci,
odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,
optata za odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,
zaptata za media.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami
Zadania realizowane w 2019 roku to m.in.:
•wptaty do budzetu panstwa z tytufu uzytkowania wieczystego gruntu lub
wyigczenia gruntow z produkcji rolnej,
•sporz^dzanie dokumentacji
niezb^dnej
do uzyskania zaswiadczeii
o samodzielnosci lokali,
•wycena dziatek (zabudowanych i niezabudowanych), wycena lokali uzytkowych
oraz wycena lokali mieszkalnych,
•wyceny nieruchomosci zwi^zane z przeksztafceniem prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wJasnosci,
•ogtoszenia o przetargach, komunikaty Burmistrza Nysy,
•optaty notarialne lub s^dowe,
•odszkodowania za przej^te mienie.
Rozdz. 70095 Pozostata dziatalnosc
to w szczegolnosci:
•remonty lokali socjalnych, mieszkan komunalnych, budynkow, komorek
gospodarczych itp.,
•najem lokali socjalnych,
•ubezpieczenie budynkow 100% gminnych, garazy i lokali mieszkalnych
gminnych we wspolnotach mieszkaniowych.

Dzial 710 Dzialalnosc ustuqowa
Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 603.921,69 zi zrealizowano
w wysokosci 429.728,55 z\, tj. 71,16 % planu.
Wydatki poniesiono przede wszystkim na:
-podziaty,
-wznowienia i wskazanie granic,
-wypisy z rejestru gruntow,
-wypisy i wyrysy,
-opinie dot. rozgraniczeii,
-plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
-studium uwarunkowaii i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
-decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dziaf 730 Nauka
Planowane wydatki w kwocie 200.000,00 zi zrealizowano w wysokosci
163.400,00 zt, tj. 81,70% planu rocznego. Byty to w calosci wydatki (biez^ce) na
stypendia mieszkaniowe i naukowe dla studentow wyzszych uczelni, studiuj^cych
w Nysie. Wydatkow inwestycyjnych nie planowano.

Dziat 750 Administracja publiczna
Planowane wydatki w kwocie 21.452.472,40 zl zrealizowano w wysokosci
20.317.636,83 zt, tj. 94,71 % planu. Wydatki te obejmuj^ zadania wtasne i zadania
zlecone. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 18.480.911,35 zt, na planowan^
kwotg 19.317.102,40 z\, co stanowi 95,67 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykajq
si^ kwotg 1.836.725,48 zt na planowane w wysokosci 2.135.370,00 zt, co stanowi
86,01 % planu. W tym:
Rozdz. 75011 Urzedv woiewodzkie
Obejmuje wydatki zwiqzane z wykonywaniem zleconych gminie zadan
rz^dowych w zakresie spraw obywatelskich.
Rozdz. 75022 Radv qmin

W 2019 roku odbylo sig:
14
78

sesji Rady Miejskiej,
posiedzenia komisji statych Rady Miejskiej,

3posiedzenia Zespotu do spraw zaopiniowania kandydatow na tawnikow
do sgdow powszechnych,
4posiedzenia Zespolu ds. opracowania propozycji zmian Regulaminu
Budzetu Obywatelskiego.

Na podstawie uchwaty Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia
2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokosci diet oraz zasad zwrotu
kosztow podrozy stuzbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych
wyptacane byty w formie ryczattu miesigcznego. Wysokosc ryczattu zroznicowana byta
w zaleznosci od funkcji petnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach i wynosita dla:
•Przewodniczqcego Rady Miejskiej- 100% ryczaltu tj. 2.013,10 zl
•Wiceprzewodnicz^cego Rady Miejskiej- 80% ryczaltu tj. 1.610,48 zl
•Przewodnicz^cych Komisji- 75% ryczattu tj. 1.509,82 zt
•Radnych bgd^cych cztonkami
2 komisji- 65% ryczattu tj. 1.308,51 zl
•Radnych bgd^cych cztonkami
1 komisji- 45% ryczattu tj.

905,89 zl

•Radnych nie bgd^cych cztonkiem
zadnej komisji.- 30% ryczattu tj.

603,93 zt

Wysokosc ryczattu ulegata obnizeniu o 200 ztotych za kazd^ nieobecnosc
radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 100 ztotych za kazdq nieobecnosc na
posiedzeniu statej lub doraznej komisji. Oprocz pokrycia ryczattow radnych oraz
Przewodnicz^cego RM srodki z budzetu Rady Miejskiej wydatkowano migdzy innymi na
zakup materiatow i wyposazenia zwi^zanych z obstug^ Rady Miejskiej, Mtodziezowej
Rady i Rady Seniorow.

Rozdz. 75023 Urzedv qmin (miast i miast na prawach powiatui
Obejmuje koszty zwigzane z dziafalnoscig Urzgdu Miejskiego w tym USC, oraz
obstugg interesantow.

Srodki wydatkowano migdzy innymi na:
• wynagrodzenia, sredni stan zatrudnienia w Urzgdzie Miejskim w 2019r. to 184,15
etatow, w tym roboty publiczne 5,50 etatu,
delegacje i szkolenia,
badania okresowe pracownikow,

wydatki z ZFSS,
zakup srodkow czystosci i materiatow gospodarczych,
zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
zakup paliwa i akcesoriow do samochodow stuzbowych,
zakup materiatow, wyposazenia oraz urzgdzeh biurowych i komputerowych,
zakup materiatow zwigzanych z obstugg gosci,
zakup materiatow eksploatacyjnych i podzespotow do komputerow i do drukarek,
zakup, serwis i rozbudow^ programow komputerowych,
przeglgdy okresowe, napraw^ i konserwacj^ drukarek,
utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
wsparcie techniczne uzytkowanych systemow i urzgdzeh,
zakup licencji i dost^pu do portali,
ustugi dost^pu do Internetu i transmisji danych,
remonty i naprawy,
wykonanie pieczgtek, drukow,
ustugi introligatorskie,
optaty pocztowe,
optaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ogtoszenia w prasie,
optaty sgdowe i koszty egzekucji,
ustugi prawne,
koszty sgdowe i komornicze,
koszty ubezpieczeh,
optaty za media,
wydatki wynikajgce z przepisdw dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy.
Pozostate odsetki w kwocie 1.090,60 zt dotyczg korekty deklaraqi ZUS po
kontroli ZUS. Zakres kontroli obejmowat okres od maja 2013 r. do grudnia 2016 r. Po
dokonaniu korekty pokontrolnej w dniu 03.06.2019 r. dokonano wptaty naleznosci
gfdwnej i odsetek.
Urzgd Stanu Cywilnego
W okresie sprawozdawczym sporzgdzono 262 akty matzeiistwa, 1.138 aktow zgonu
oraz przyj^to 715 informacji w sprawie urodzeh oraz uhonorowano 32 pary medalami
za dtugoletnie pozycie matzehskie.
Rozdz. 75075 Promocia iednostek samorzadu tervtorialneao
Obejmuje koszty zwigzane z zakupem materiatow promocyjnych oraz
prowadzeniem promocji Gminy Nysa.

Rozdz. 75085 - Wspolna obstuaa iednostek samorzadu tervtorialneqo
Gminny Zarzgd Oswiaty jest jednostkg organizacyjn^ gminy utworzony uchwat^

Nr XXXVI/222/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Zarzgdu Oswiaty w Nysie zmienianej uchwatami Nr XIX/196/95

z dnia 28 grudnia 1995 r., Nr VII/53/99 z dnia 27 lutego 1999 r., Nr VIII/138/03 z 17
kwietnia 2003 r., Nr XXXV/607/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r. i NR XXVII/420/16 z dnia
29 listopada 2016 r. realizuj^c^ zadania w zakresie obstugi administracyjnej, oraz
organizacyjnej jednostek obstugiwanych w zakresie okreslonym w 3 uchwaty Nr

XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji
wspolnej obstugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budzetowych

Gminy Nysa zmienionej uchwat^ Nr XIII/208/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28
sierpnia 2019 r. Przeci^tne zatrudnienie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 25,81 etatow.
Rozdz. 75095 Pozostata dziatalnosc
Obejmuje w szczegolnosci koszty zwiqzane z:
•wspotprac^ z miastami partnerskimi,
•przynaleznosci^ do Zwigzku Miast Polskich,
•realizacja programu wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi,
•oprawa muzyczna podczas Swi^t Narodowych.

Dziaf

751

Urz^dy

naczelnych

orqanow wladzy

panstwowej, kontroli, ochrony prawa oraz s^downictwa
Planowane wydatki (tylko biez^ce) w kwocie 383.906,00 zt zrealizowano
w wysokosci 380.368,69 zt, tj. 99,08 % planu rocznego.
W dziale tym poniesiono wydatki w szczegolnosci zwi^zane z wyborami do
Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, aktualizacj^ statego rejestru wyborcow
Gminy Nysa oraz archiwizacj^ dokumentacji z wyborow samorz^dowych 2018 roku.

Dzial 752 Obrona narodowa
Planowane wydatki (tylko biezqce) w kwocie 8.300,00 zt zrealizowano
w wysokosci 2.804,26 zt, tj. 33,79 % planu rocznego.
W dziale tym poniesiono wydatki na szkolenia w ramach pozostatych zadan
obronnych, akcj^ kuriersk^ oraz swiadczenia rekompensuj^ce za cwiczenia wojskowe.

Dzial

754

Bezpieczenstwo

publiczne

i

ochrona

przeciwpozarowa
Planowane wydatki w kwocie 2.467.808,60 zt zrealizowano w wysokosci
2.278.593,08 zt, tj. 92,33 % planu rocznego. Wydatki biezgce zrealizowano w kwocie
1.876.325,53 zt, na planowan^ kwot^ 2.056.361,05 zt, co stanowi 91,24 % planu.
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Wydatki inwestycyjne zamykajq siq kwotq 402.267,55 zi na planowane w wysokosci
411.447,55 zt, co stanowi 97,77 % planu rocznego.
Wydatki biezqce obejmujq w szczegolnosci:
Rozdz. 75412 Ochotnicze Straze Pozarne
Z budzetu Gminy pokrywane sq wydatki na wyposazenie i funkcjonowanie 11
Ochotniczych Strazy Pozarnych.
Rozdz. 75414 Obrona cvwilna
Obejmuje wydatki na zadania wfasne oraz zadania zlecone z zakresu obrony
cywilnej.
Rozdz. 75416 Straz Miejska
W 2019 r. Straznicy Miejscy pelnili siuzbq w godzinach 600-2200 od poniedzialku
do soboty, a obsiuga monitoringu miejskiego calq dobq przez 7 dni w tygodniu. Do
zadan Strazy Miejskiej nalezy w szczegolnosci:
•ochrona spokoju i porzqdku w miejscach publicznych,
•czuwanie nad porzqdkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreslonym
w przepisach o ruchu drogowym,
•zabezpieczenie miejsca przestqpstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsc zagrozonych takim zdarzeniem przed dost^pem osob
postronnych lub zniszczeniem sladow i dowodow, do momentu przybycia
wtasciwych stuzb, a takze ustalenie, w miar^ mozliwosci, swiadkow zdarzenia,
•ochrona obiektow komunalnych i urzqdzeh uzytecznosci publicznej,
•wspoidziaianie z organizatorami i innymi stuzbami w ochronie porzqdku podczas
zgromadzen i imprez publicznych,
•doprowadzanie osob nietrzezwych do izby wytrzezwieh lub miejsca ich
zamieszkania, jezeli osoby te zachowaniem swoim dajq powod do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajdujq si^ w okolicznosciach zagrazajqcych ich zyciu
lub zdrowiu albo zagrazajq zyciu i zdrowiu innych osob,
•informowanie spolecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagrozeh, a takze
inicjowanie i uczestnictwo w dziataniach majqcych na celu zapobieganie
popeinianiu przest^pstw i wykroczeh oraz zjawiskom kryminogennym
i wspoidziaianie w tym zakresie z organami pahstwowymi, samorzqdowymi
i organizacjami spofecznymi.
Kontrolq obj^ty jest teren miasta i gminy. Wydatki Strazy Miejskiej zwiqzane sq
przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracownikow, badaniami okresowymi,
szkoleniami, podrozami siuzbowymi, positkami profilaktycznymi, umundurowaniem,
naprawq i utrzymaniem radiowozow i rowerow.

li

W 2019 r. natozono 254 mandatow za ponizsze wykroczenia:
-spozywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym-79
-bezpieczenstwo i porzgdek w komunikacji-78
-spalanie odpadow-50
-psy bez opieki-21
-zasmiecanie miejsca dostgpnego dla publicznosci-13
-pozostate-13

Dziat 757 Obstuqa dtuqu publiczneqo
Planowane wydatki (biezqce) w kwocie 2.778.192,00 zt zrealizowano
w wysokosci 2.774.135,59 zt, tj. 99,85 % planu. Wydatki te obejmujg srodki na zaptatg
odsetek od zaciggnigtych pozyczek i kredytow bankowych oraz wyemitowanych
obligacji przychodowych.

Dziat 758 Rozne rozliczenia
Planowane wydatki w kwocie 11.719.895,48 zt zrealizowano w wysokosci
8.777.012,53 zt, tj. 74,89 % planu. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 723.012,53
zl na planowang kwotg 2.871.261,48 z\, co stanowi 25,18 % planu. Wydatki maj^tkowe
zamykaj^ si^ kwot^ 8.054.000,00 zt na planowane w wysokosci 8.848.634,00 zl, co
stanowi 91,02 % planu rocznego.
Zaplanowane wydatki biezqce, to w szczegolnosci rezen/vy ogolne i celowe
w kwocie 1.100.000,00 zl, realizacja projektu ,,Rozwoj kompetencji kluczowych ..."
w kwocie 1.016.169,56 zt., podatek od towarow i ustug (VAT) w kwocie 500.000,00 zt
oraz dotacja dla zaktadu budzetowego Centrum Integracji Spotecznej (CIS) w kwocie
169.661,42 zt. Zaplanowane wydatki maj^tkowe, to dokapitalizowanie spotek
gminnych w kwocie 8.674.634,00 zt (zrealizowano w kwocie. 880.000,00 zt) oraz
dotacje dla powiatu w kwocie 149.000,00 zt (wyptacono 149.000,00). i dla Wojewody
Opolskiego w kwocie 25.000,00 zt. (wyptacono 25.000,00).

Dziat 801 Oswiata i wvchowanie
Planowane wydatki w kwocie 72.313.879,43 zt zrealizowano w wysokosci
71.357.833,44 zt, tj. 98,68 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano
w kwocie 67.569.163,14 zt, na planowang kwotg 68.516.121,43 zt, co stanowi 98,62%

planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajg sig kwotq 3.788.670,30 zt na
planowane w wysokosci 3.797.758,00 zt, co stanowi 99,76 % planu rocznego.
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Rozdzial 80101 i 80110 - Szkolv podstawowe i Gimnazia
TABELA: Ilosc szkol i oddzialow, liczba uczniow oraz zatrudnienie w 2019 roku
Lp.

Wyszczegolnienie

Szkoly

wtymSP

wtymSP

podstawowe

miasto

wies

Do
31.08

Od

Do

Od

01.09

31.08

01.09

Gimnazja

Do
31.08

01.09

Od

Do
31.08

Od
01.09

1.

Ilosc szkol

9
183

5
141

5
152

4

0

0

Ilosc oddzialow

9
172

4

2.

31

31

18

0

3.

Liczba uczniow

3.423

3.409

3.071

3.043

352

366

374

0

Zatrudnienie w

371,40

398,20

X

X

X

X

57,00

0

297,49

304,82

X

X

X

X

34,15

0

7,93

8,78

X

X

X

X

0,50

0

21,45

20,13

X

X

X

X

2,68

0

33,80
234,31

33,52
242,39

X

X

X

X

2,65

0

X

X

X

X

28^2

0

tyra:

4

Ilosc nauczycieli
-etaty

a.

w tym stazysci

b.

w tym
kontraktowi

c.

w tym mianowani

d.

wtym
dyplomowani

5.

Administracja

22,96

23,20

X

X

X

X

4,00

6.

0

Obsluga

50,95

70,18

X

X

X

X

18,85

0

Dotacie podmiotowe
Podstaw^ do udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych z budzetu Gminy

Nysa jest Uchwala Nr XLVII/703/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Nysa dla
publicznych i niepublicznych placowek wychowania przedszkolnego i szkol
podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Nysa przez osoby fizyczne i osoby
prawne nieb^dgce jednostkami samorz^du terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidlowosci ich pobrania i wykorzystania. Gmina Nysa zgodnie z ustaw^ z dnia 27
pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadah oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
ustala wysokosc przekazywanych kwot:
1.Podstawowa roczna kwota dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli
publicznych -100% - 10.186,57 tj. 848,88 zl na 1 miesigc ustalana jest na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadah oswiatowych, dla
niepublicznych przedszkoli 75% - 7.639,93 zi tj. 636,66 na 1 miesi^c wg art. 17
ust. 3 ww ustawy.

2.Podstawowa roczna kwota dotacji dla szkol podstawowych, w ktorych
zorganizowano oddzial przedszkolny - 3.152,02 tj. 262,66 zl na 1 miesi^c wg
art. 12 ust 2 ustawy o finansowaniu zadah oswiatowych.
3.Dotacja dla publicznych szkol podstawowych ustalana jest zgodnie z art.25
ustawy o finansowaniu zadah oswiatowych w wysokosci stanowi^cej iloczyn
kwoty przewidzianej na ucznia w cz^sci oswiatowej subwencji ogolnej dla jst
oraz wskaznika zwi^kszajgcego, o ktorym mowa w art. 14 ust. 1, ktory dla szkol
zlokalizowanych na wsi wynosi 1,647 wg wyzej ustalonych zasad m-czna kwota
dotacji na ucznia klasy I, II, III w szkole podstawowej na wsi w 2019 r. wynosila
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1.369,86 zl, a w klasach IV, V, VI, VII i VIII - 1.317,20 zt. Gmina Nysa na

podstawie Uchwaty nr XLVHI/716/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
27 lutego 2018 r. w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie dotacji z budzetu
Gminy Nysa w wysokosci wyzszej niz okresiona w art. 25 ust. 1 ustawy,

zmienionej uchwat^ XII/206/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 sierpnia 2019
r. wyplacala kwotg w wysokosci 1.267,86 zt. 30 pazdziernika 2019 r. Rada

Miejska w Nysie podjgla Uchwatg Nr XV/250/19 w sprawie wyrazenia zgody na

4.

udzielenie dotacji z budzetu Gminy Nysa w wysokosci wyzszej niz okreslona
w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadan
oswiatowych dla publicznych szkot prowadzonych przez osoby prawne
niebgd^ce jednostkami samorz^du terytorialnego, w ktorej ustalono kwotg
w wysokosci 1.267,86 zl na okres od 01 wrzesnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020
r. kwota ta dotyczy uczniow nauczanych poza szkot^ dla ktorych miesigczna
subwencja plus wskaznik zwigkszaj^cy wynosi 999,09 zl.
Dotacje dla szkol niepublicznych ustala sig na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadan oswiatowych i wynoszg:
•dla niepublicznej szkoly podstawowej - miesigczna dotacja na ucznia
w klasach I, II, III, wynosiia w 2019 r. 532,54 zl, a w klasach IV, V, VI,
VII, VIII - 500,82 zl (rownowartosc subwencji oswiatowej na ucznia

szkoly podstawowej Gminy Nysa)
•niepubliczne oddzialy gimnazjalne - miesigczna dotacja na ucznia 509,06
zl (rownowartosc subwencji oswiatowej na ucznia gimnazjum Gminy

Nysa)
TABELA: Dotacje podmiotowe przekazywane dla szkol do 31.12.2019 r.
Wyszczegolnienie

Liczba

Plan

uczniow*

Wykonanie na
31.12.2019 r.

Niepubliczna Szkola Podstawowa
w Nysie + ksztatcenie specjalne

111

846.721,00

845.396,40

Diecezjalna Szkota Podstawowa
+ ksztatcenie specjalne

128

866.915,00

861.305,23

Szkota Podstawowa
w Domaszkowicach

29

493.105,00

493.102,64

Szkota Podstawowa w Lipowej
+ ksztalcenie specjalne

73

1.789.494,96

1.785.932,44

Szkola Podstawowa w Przelgku
+ ksztalcenie specjalne

35

553.745,00

553.739,80

Diecezjalna Szkola Podstawowa oddzialy gimnazjalne w Nysie

39

169.575,00

169.571,37

415

4.719.555,96

4.709.047,88

tgcznie:

Razem ksztatceniem specjalnym objgto 12 uczniow.
* Srednia liczba uczniow w okresie 01.01.2019 - 31.12.2019
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Rozdziaf 80103 i 80104 - Oddziatv przedszkolne w szkofach podstawowvch
i Przedszkola
TABELA: Ilosc szkof oddziafow, liczba uczniow oraz zatrudnienie w 2019 roku
Lp.

Wyszczegolnienie

(80103)

(80104)

w tym

w tym

Oddzialy

Przedszkola

miasto

wies

przedszk. w szk.

Do
31.08
1.

Ilosc przcdszkoli

2.

Ilosc oddzialow

3.

Liczba dzicci

Od
01.09

Do
31.08

Od

Do

Od

01.09

31.08

01.09

4

8

4

Do
31.08

Od
01.09

X

X

12

12

8

3
61

3

63

65

52

54

52

1.395

1.411

1.179

1.183

11
216

11
228

wg.proj.org

4

Zatrudnienie w tym

4,82

4,40

179,05

195,56

X

X

X

1)

Ilosc etatow

X

4,82

4,40

115,51

12436

X

X

X

X

a.

w tym stazysci

0,00

0,00

7,25

X

X

X

b.

X

w tym kontraktowi

1,10

1,00

2832

15,87
26,53

X

X

X

w tym mianowani

X

e.

2,10

2,11

25,34

X

X

X

X

d.

w tym dyplomowa.

1,62

1,29

22,60
57,34

56,62

X

X

X

X

Administr. Obsluga

X

X

63,54

71,20

X

X

X

X

2)

Dotacje dla dziafajgcych na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nie bgdgce jednostkami samorzgdu terytorialnego:
TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli.
Wyszczegolnienie

Liczba

Plan 2019 r.

Wykonanie

dzieci*

na

Prywatne Przedszkole Smerf + wcz. wsp.
+ ksztatcenie specjalne

40

275.080,00

31.12.2019r.
272.857,33

Prywatne Przedszkole ,,BAJKOWY SWIAT"

107

789.586,00

789.582,22

Niepubliczne Przedszkole MINILANDIA

20

142.270,00

142.267,29

Przedszkole Lipowa

37

358.991,00

358.988,53

Przedszkole Domaszkowice + wcz. wsp.
+ ksztafcenie specjalne

18

183.595,00

180.396,68

Przedszkole w Przefgku

12

119.038,00

119.037,03

Publiczne Przedszkole tOBUZIAKI
+ ksztafcenie specjalne

103

1.039.247,00 1.039.239,40

Razem
2.907.807,00 2.902.368,48
337
Razem ksztaJceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju objgto 9 dzieci
•Srednia liczba dzieci 01.01.2019 - 31.12.2019

Opfaty
Optata jest pobierana za kazdg rozpoczgtg godzing zajgc dziecka do lat 5 wykraczajgcg
poza realizacjg podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 1 zl.
Opfaty nie sg naliczane od dnia 1 wrzesnia roku, w ktorym dziecko koiiczy 6 lat

is

i rozpoczyna sI^ dla niego obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zasady

pobierania oplat okresla Uchwate nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie optet za swiadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gmin^ Nysa zmieniona Uchwalq nr LVII/854/18 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 25 wrzesnia 2018 r.
TABELA: Miesi^czny koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 roku

Wydatki

31.12.2019 r.

Dochody na
31.12,2019

(bez dotacji,

plus dotacja

dochody

remontow

przedszkolna
i subwencia

Wydatki na

i inwestycji)

minus

12.559.435,34

4.040.593,14

8.518.842,20

Catkowity

Udziat

koszt na

Gminy
na jedno
dziecko

jedno
dziecko

1:4/6

4

3

2

1

Liczba
dzieci
srednio w
miesi^cu

1.400

747,59

3:4/6
507,07

Zgodnie z art. 50 ust. 2, art. 51 ust. 1, 3,4 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017
r. o finansowaniu zadah oswiatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.) kazda gmina
zobowigzana jest do zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego na dzieci b^d^ce
mieszkahcami gminy a ucz^szczaj^ce do placowek prowadzonych na terenie innych
gmin.

W zwi^zku z cytowanymi przepisami do 31.12.2019 r. innym gminom
przekazano dotacje:
TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.
Wyszczegolnienie

Wykonanie na
31.12. 2019 r.

Gmina tambinowice

5.355,30

Gmina Paczkow

1.299,98

Gmina Opole

6.473,82

Gmina Pakos^awice

228.436,36

Gmina Niemodlin

2.084,19

Gmina Otmuchow

16.578,18

Wroctaw

1.838,19
262.066,02

Razem

Za dzieci ucz^szczaj^ce do placowek na terenie Gminy Nysa a nieb^d^ce jej
mieszkahcami z tytu^u zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego od innych gmin
otrzymano kwot^ 383.244,79 zl.
Rozdzial 80113 Dowozenie uczniow do szkol
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe
(Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) s^ realizowane wydatki na dowoz uczniow do szkoh
-umowy z osobami fizycznymi na dowoz uczniow,
-optata dowozu na trasie Nysa-Radzikowice-S^kowice-Nysa uczniow do Szkoty
Podstawowej nr 1 w Nysie,
16

-zwroty kosztdw dowozu uczniow niepelnosprawnych ucz^szczajqcych do
Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci gtuchych i stabo sfyszqcych
w Raciborzu,
-umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdow uczniow do
szkot i z powrotem.
Rozdziat 80146 Doksztatcanie i doskonalenie nauczvcieli
Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budzecie Gminy wyodr^bnione sq
osrodki na dofinansowanie doksztafcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w tym organizacjq systemu doradztwa zawodowego w wysokosci 0,80 % planowanych
srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarzqdzenie Nr
84/2019 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2019 r. - okresla maksymalnq kwotq
dofinansowania z budzetu Gminy Nysa opiat pobieranych przez szkoty wyzsze i zaktady
ksztatcenia nauczycieli za ksztatcenie nauczycieli zatrudnionych w placowkach
oswiatowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Nysa oraz okreslenie
specjalnosci i form ksztafcenia w roku 2019 na ktore dofinansowanie jest przyznawane.
Rozdziat 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne
Gmina Nysa prowadzi stotowki w 9 przedszkolach i w 2 szkolach podstawowych,
w pozostatych placowkach oswiatowych dozywianie realizowane jest w formie ustugi
cateringowej. Zasady korzystania ze stolowek okresla art. 106 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 52
ust. 12 i ust.15 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadah
oswiatowych.
Rozdziat 80149 Realizacia zadah wvmaqaiacvch stosowania specialnei
oraanizacji nauki i metod pracv dla dzieci w przedszkolach, oddzialach
przedszkolnvch w szkolach podstawowvch i innvch formach wvchowania
przedszkolneqo
W tym rozdziale wyodr^bniono wydatki zwiqzane z realizacjq zadah
wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach
prowadzonych przez Gmin^ Nysa.
Rozdziat 80150 Realizacia zadah wvmaqajqcvch stosowania specialnei
orqanizacii nauki i metod pracv dla dzieci i mtodziezv w szkotach
podstawowvch, qimnazjach, liceach oqolnoksztatcacvch, liceach
orofilowanvch i szkotach zawodowvch oraz szkotach artvstvcznvch.
W tym rozdziale wyodr^bniono wydatki zwiqzane z realizacjq zadah
wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkotach
podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gmin^ Nysa.
Rozdziat 80195 — Pozostata dziatalrtosc
Obejmuje w szczegolnosci wydatki zwiqzane z:
-funduszem swiadczeh socjalnych,
-udost^pnieniem krytej ptywalni na lekcje wychowania fizycznego,
-udost^pnieniem sztucznego lodowiska na lekcje wychowania fizycznego,
-koszty zwiqzane z wynajmem Hali Nysa na zaj^cia Szkolnych Osrodkow Siatkarskich,
-dofinansowaniem projektow realizowanych prze placowki oswiatowe.
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Dzial 851 Ochrona zdrowia
Planowane wydatki w kwocie 1.784.340,64 z\ zrealizowano w wysokosci
1.306.464,08 z\, tj. 73,22 % planu rocznego. Wydatki biezqce zrealizowano w kwocie
1.190.405,51 z\, na planowan^ kwotg 1.547.340,64 z\, co stanowi 76,93 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 116.058,57 z\, na planowang
kwotg 237.000,00 zl, co stanowi 48,97 % planu rocznego.
85117 Zaktadv opiekunczo-lecznicze i pielegnacvino- opiekuiicze
Zadanie wtesne. W okresie sprawozdawczym w placowkach przebywato 3 dzieci,
na ktorych pobyt wydatkowano kwotg 41.446,92 z\.
Rozdzial 85153 Zwalczanie narkomanii
Srodki realizowane byty na podstawie Gminnego Programu Przeciwdzialania

Narkomanii przyjgtego Uchwat^ Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatenia
Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 - 2021. Wsrod zrealizowanych zadan nalezy
wymienic:
-zlecenie realizacji zadania pt. ,,Szkota wolna od narkotykow - Wakacje bez uzywek"
polegajgcego na przeprowadzeniu szkolen i spotkah edukacyjnych w zakresie
podnoszenia swiadomosci dotyczgcej problemow narkotykowych i mechanizmow
uzaleznien, w tym wspieranie wczesnej interwencji oraz programow wczesnej
interwencji i profilaktyki skierowanych do dzieci i mtodziezy z grup ryzyka, ze
srodowisk zmarginalizowanych, zagrozonych demoralizacjg i wykluczeniem
spotecznym. t^cznie przeprowadzono 19 spotkan, w ktorych uczestniczylo 947
uczniow z placowek oswiatowych prowadzonych przez Gming Nysa,
-zlecenie realizacji zadania pn. ,,Nie daj sig oszukac - dopalacz to tez narkotyk"
polegaj^cego na przeprowadzeniu dzialah profilaktycznych w zakresie podnoszenia
swiadomosci uczniow i ich rodzicow dotyczgcych problemow narkotykowych
i mechanizmow uzaleznien, w tym wspieranie wczesnej interwencji oraz programow
wczesnej interwencji i profilaktyki skierowanych do dzieci i mlodziezy z grup ryzyka,
ze srodowisk zmarginalizowanych, zagrozonych demoralizacj^ i wykluczeniem
spotecznym oraz ich rodzicow/opiekunow. Lgcznie przeprowadzono 24 spotkania,
w ktorych uczestniczyto 563 uczniow klas szdstych oraz 9 godzin spotkan dla
rodzicow/opiekunow, w ktorych uczestniczyto 470 osob.
85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi
Srodki realizowane byty na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019 przyjgtego
uchwaig Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 pazdziernika 2018 r., ze
zmianami.

OPS w ramach GPPiRPA realizowat:
-prowadzenie swietlicy socjalnej z programem zajgc soqoterapeutycznych dla dzieci
i mtodziezy z rodzin dysfunkcyjnych, w szczegolnosci z problemami alkoholowymi,
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w tym doposazenie pomieszczeii i dozywianie wychowankow swietlicy, organizacja
wypoczynku dzieci,
-przeciwdziatenie wykluczeniu spotecznemu i marginalizacji osob bezdomnych
przebywaj^cych w noclegowni,
-przeciwdziatenie przemocy w miescie,
-prowadzenie warsztatow aktywizacji zawodowej klientow OPS.
tqczna wydatkowana kwota to 142.925,50 z\.
Wsrod zadaii zrealizowanych przez Wydziat Rozwoju Politvki Spolecznej nalezy
wymienic:
-udzielenie dotacji na zadania polegajgce na zwi^kszaniu dost^pnosci pomocy
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkaiicow Gminy Nysa uzaleznionych od
alkoholu, doznajgcych przemocy, poprzez prowadzenie zaj^c terapeutycznych
i poza terapeutycznych dla mtodziezy uzaleznionej i zagrozonej uzaleznieniami oraz
prowadzenie programow terapii dla osob uzaleznionych i wspotozaleznionych.
W 2019 r. zrealizowano 95 godzin zaj^c dla mtodziezy, z ktorych skorzystato 293
osoby oraz 95 godzin terapii dla osob dorostych, z ktorych skorzystato 291 osob,
-Udzielenie dotacji dla podmiotu realizujqcego zadania publiczne na zadanie pt.
,,Centrum wsparcia osob uzaleznionych i ich rodzin - edycja 2019", polegaj^ce na
udzielaniu rodzinom, w ktorych wyst^pujq problemy alkoholowe pomocy
psychospotecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoc^ w rodzinie.
W 2019 r. wsparciem obj^to 158 osob, dla ktorych przeprowadzono: 81 godzin
pomocy psychologicznej, 72 godziny konsultaqi terapeutycznych i 5 godzin pomocy
prawnej.
-przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spotecznym polegaj^ce mi^dzy innymi
na: prowadzeniu zaj^c opiekuhczo - wychowawczych dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, w szczegolnosci z problemem alkoholowym, w tym doposazeniu
miejsc prowadzenia zaj^c i dozywianiu uczestnikow, prowadzeniu pozalekcyjnych
oraz pozaszkolnych zaj^c dla dzieci i mtodziezy b^d^cych integralnym elementem
programu profilaktycznego, organizowaniu potkolonii zimowych dla dzieci
i mtodziezy promuj^cych zdrowy styl zycia, jako alternatywy dla uzaleznieii,
organizowaniu polkolonii letnich dla dzieci i mtodziezy promuj^cych zdrowy styl
zycia jako alternatywy dla uzaleznieii, organizowaniu wypoczynku dla dzieci
i mtodziezy poi^czonego z warsztatami z zagadnieii profilaktyki uzaleznieii,
-pracg Gminnej Komisji Rozwigzywania Problemow Alkoholowych w Nysie. W 2019
roku Komisja przeprowadziia rozmowy interwencyjno - motywuj^ce z 245 osobami
naduzywajgcymi alkoholu i stosuj^cymi przemoc. Komisja wydaia 82 postanowienia
dot. zaopiniowania lokalizacji punktow sprzedazy napojow alkoholowych. Ponadto,
Komisja wyst^pita do S^du Rejonowego w Nysie o zobowi^zanie do podj^cia
leczenia odwykowego wobec 82 osob - poniesiono oplaty zwi^zane z opteceniem
zaliczek na poczet biegtych sgdowych w sprawach o zobowi^zanie do podj^cia
leczenia odwykowego wraz z optotami sqdowymi do wnioskow,
-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Nysie realizacji projektu pt. ,,Muzyka,
zabawa, nauka" oraz projektu pt. ,,Uczymy si^ zdrowego odzywiania" polegaj^cego
na rozszerzeniu dziatalnosci swietlicy srodowiskowej z programem zaj^c
socjoterapeutycznych dla dzieci i mtodziezy z rodzin dysfunkcyjnych,
w szczegolnosci z problemem alkoholowym. Z dzialaii w ramach projektow
skorzystato 119 dzieci oraz posrednio ich rodzice/opiekunowie.
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-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Nysie realizacji zadania polegaj^cego
na organizacji wypoczynku z programem zaj^c socjoterapeutycznych dla dzieci
i mtodziezy, b^dgcego uzupelnieniem catorocznej pracy z dziecmi,
-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Nysie realizacji projektu pt. ,,Nysa
miastem MOCY bez przemocy" polegaj^cego na prowadzenia dzialaii skierowanych
do rodzin z problemem uzaleznien i przemocy. Uczestnicy projektu - tgcznie 44
osoby - zostali obj^ci: pomocom psychologiczng, pomocq socjaln^ oraz
uczestniczyty w grupie wsparcia dla ofiar przemocy,
-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Nysie realizacji projektu pt.
,,Przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu i marginalizacji osob bezdomnych
przebywaj^cych w Noclegowni i Ogrzewalni dla Osob Bezdomnych w Nysie - edycja
II", polegaj^cego na prowadzeniu przedsi^wzi^c majgcych na celu przeciwdziatanie
wykluczeniu spotecznemu i marginalizacji oraz na rzecz reintegracji spotecznej osob
uzaleznionych od alkoholu. W projekcie wzi^to udzial 20 osob bezdomnych.
Dziaiania projektowe obejmowaty: konsultacje z psychologiem, konsultacje
z terapeutg ds. uzaleznien, warsztaty reintegracji zawodowej,
-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spotecznej w Nysie realizacji projektu pt.
"Warsztaty aktywizacji zawodowej dla klientow Osrodka Pomocy Spotecznej
w Nysie" w ramach zadania GPPiRPA pn. dofinansowanie dziatalnosci KIS w Nysie.
Dziatania projektowe zostaty skierowane do 19 osob i obejmowaty: zaj^cia
z terapeut^ uzaleznien, zaj^cia z mediatorem i zaj^cia z doradc^ zawodowym,
-organizacja i przeprowadzenie warsztatow programu profiiaktycznego ,,Apteczka
Pierwszej Pomocy Emocjonalnej" w celu wdrazania uniwersalnych programow
profilaktycznych rekomendowanych w ramach Systemu rekomendacji programow
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,w tym programow profilaktyki
uniwersalnej. W warsztatach wzi^to udziat 64 uczestnikow,
-udziat w ogolnopolskiej kampanii ,,Zachowaj Trzezwy Umyst". W 2019 roku
w kampanii ZTU uczestniczyto 8 szkot z terenu Gminy Nysa, tqcznie: 3.389 uczniow,
-zlecenie przeprowadzenia lokalnej diagnozy problemow uzaleznien i innych
zagrozeh spotecznych dla Gminy Nysa,
85195 - Pozostata dziatalnosc
Zadanie zlecone realizowane przez OPS. Wydatki zwi^zane z kosztami
wydawania decyzji w sprawach swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni
spetniaj^cych kryterium dochodowe, na podstawie ustawy o swiadczeniach opieki
zdrowotnej, finansowanych ze srodkow publicznych. W okresie sprawozdawczym
wydano 199 decyzji zdrowotnych.
Wsrod zadah zrealizowanych przez Wvdziat Rozwoiu Polityki Spotecznej nalezy
wymienic:
-udzielenie dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na swiadczenie ustug piel^gnacyjnych,
piel^gniarskich oraz dziatalnosc rewalidacyjn^ i usprawniaj^cq ruchowo osob
chorych, niepetnosprawnych, samotnych i starszych w srodowisku domowym.
W 2019 roku ze swiadczeh skorzystato 587 pacjentow,
-udzielenie dotacji na prowadzenie dziataii wspieraj^co - piel^gnacyjnych dla osob
obj^tych stacjonarn^ opiek^ paliatywn^ dla Stowarzyszenia Auxilium ,,Hospicjum
sw. Arnolda Janssena w Nysie". W 2019 roku zadaniem obj^to 97 pacjentow
zamieszkatych na terenie Gminy Nysa.
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Dziat 852 Pomoc spofeczna
Planowane wydatki w kwocie 15.956.682,75 z\ zrealizowano w wysokosci
15.676.975,30 z\, tj. 98,25 % planu rocznego. Wydatki biezgce zrealizowano w kwocie
15.661.975,30 z\, na planowang kwotg 15.941.682,75 z\, co stanowi 98,25 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 15.000,00 zl, na planowang
kwotg 15.000,00 z\, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
Sg to wydatki zwigzane w szczegolnosci z funkcjonowaniem Dziennego Domu
Pobytu w Nysie oraz Osrodka Pomocy Spolecznej w Nysie.
Dziennv Pom Pobvtu w Nvsie
Dzienny Dom Pobytu jest samodzielng jednostkg budzetowg, podlegtg
Urzgdowi Miejskiemu w Nysie.
I.Cele statutowe:
Podstawowg funkcjg Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osob starszych
w celu podniesienia efektywnosci oddziatywah pomocowych w szczegolnosci
przeciwdzialanie izolacji i marginalizacji tej grupy spotecznej. Organizowane zajgcia sg
dostosowane do potrzeb seniorow. Korzystanie z placowki przywraca motywacjg do
przebywania wsrod innych ludzi i zachgca do aktywnosci. Jednostka realizuje rowniez
zadania w zakresie dozywiania podopiecznych Osrodka Pomocy Spolecznej, oraz dzieci
z placowek oswiatowych takich jak: Przedszkole nr 12 w Nysie filia Kgpnica i Hajduki
Nyskie, Przedszkole ,,Bajkowy Swiat" w Nysie, Szkota Podstawowa i Przedszkole
w Lipowej, Zlobek i Klub Dziecigcy Minilandia oraz od lutego do Niepublicznego Ztobka
,,Groszek"^ W okresie ferii zimowych dostarczano posiiki na potkolonig dla uczestnikow
klubu sportowego ,,Sporting".
Placowka funkcjonuje w dni robocze od poniedziaiku do pigtku, od godz. 7.00
do godz. 16.00. Liczba osob korzystajgcych z Domu w 2019 r. to okoto 400 osob.
DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osob starszych
i samotnych, takie jak:
potrzeba kontaktu i przynaleznosci,
potrzeba uzytecznosci i uznania,
potrzeba niezaleznosci,
potrzeba bezpieczehstwa,
potrzeba satysfakcji zyciowej.
II.Kadra pracownicza:
kierownik,

gldwny ksiggowy,
intendent - magazynier,

terapeuta zajgciowy,
szef kuchni,
kucharka,
pomoc kuchenna - 2 osoby
konserwator - kierowca ,
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•starsze opiekunki - 2 osoby
•sprz^taczka
W ramach prac spolecznie uzytecznych, robot publicznych i stazy z PUP
zatrudnione byty osoby, ktore pomagaty realizowac biez^cg dziatalnosc Domu. Byty to
gtownie czynnosci porz^dkowe i pomoc w kuchni.
III. Podeimowane dziatania:
Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie mozliwosc skorzystania
z masazy, pomiaru cisnienia i wagi data oraz gimnastyki, ktora jest prowadzona trzy
razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Raz w tygodniu odbywaj^ si^ zaj^cia
ruchowe w rytmie muzyki. Ten rodzaj zaj^c ruchowych przeznaczony jest dla osob
bardziej sprawnych. Dla osob z obnizon^ sprawnosci^ ruchow^ prowadzona jest
gimnastyka 10 minutowa. Organizowane s^ takze zaj^cia z ,,nordic walking".
Od lutego 2019 r. dziala ,,Kawiarenka dla seniora", ktora ma na celu zach^cenie
do wychodzenia z domu i integracji spotecznej. W kwietniu wraz z mtodziezq z Zespotu
Szkot Technicznych realizowano zadanie pt. ,,Magiczna wiosna - nowa fryzura na jesien
zycia". Cyklicznie odbywaty si^ spotkania pod nazw^ ,,Seniorze nie boj si^ urz^du",
,,Akademia Wesotego Seniora", ,,Bezpieczny Senior" i ,,Spiewac kazdy moze". Od kilku
lat dziata kabaret ,,Uszczypliwe Wesotki", ktory m.in. reprezentowat placowk^
w przegl^dzie artystycznym tworczosci ,,Senioriada", organizowanej przez Nyski Dom
Kultury. Raz w miesi^cu odbywaty si^ spotykania mitosnikow poezji. Odbywaty si^
zaj^da z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, cwiczenia pami^ci jak rowniez imprezy
kulturalno - rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, wyktady, spotkania rocznicowe
z uwzgl^dnieniem tradycji i zwyczajow, dancingi oraz wyjscia do kina i muzeum.
W ramach wspotpracy z Osrodkiem Pomocy Spotecznej w Nysie realizowany byt projekt
,,Bezpieczny Senior".

Dzienny Dom Pobytu w Nysie byt wspotorganizatorem Dni Seniora w naszej
gminie, ktore odbywaty si^ 4 i 5 czerwca. W pazdzierniku Dom obchodzit jubileusz 35lecia. Uroczysta gala odbyta si^ w Nyskim Domu Kultury. W 2019 r. zorganizowano
wycieczki do Wojstawic, Krasiejowa, Ktodzka oraz ciuchciq po Nysie. W lutym aktorzy
z Krakowa wyst^pili z przedstawieniem ,,U cioci Balbinki", natomiast w czerwcu aktorzy
z teatru Jana Kochanowskiego z Opola przedstawili humorystyczny spektakl ,,Koziotek
Show".

Pensjonariusze aktywnie uczestniczyli w swi^tach paiistwowych.
Wazniejsze uroczystosci zorganizowane w 2019 roku to :
Spotkanie Noworoczne,
Dzieh Babci i Dziadka,
Spotkanie poswi^cone J. Kozarzewskiemu,
Walentynki,
Zabawa karnawatowa,

Ttusty czwartek,
Dzieh Kobiet,
Sniadanie Wielkanocne,
Dzieh Matki i Ojca,
Piknik mi^dzypokoleniowy z Julianem Tuwimem,
Piknik Bajkowe Lato,
Kajakiem po stawie,
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Wyktad pt. Kozarzewski - bohater swoich czasow,
Dzien Zaduszny,

Swiqto Niepodlegtosci,
Dzieii Otwarty,
Zabawa Andrzejkowa,

Mikotajki,
Jasetka,
Wigilia.
W placowce dziafa Rada Domu, jest to organ doradczy, wspierajqcy
i wspomagajqcy organizacjq zycia Domu, tutaj swojq siedzibq ma takze Rada Seniorow.
DDP koordynuje wydawanie ogolnopolskiej Karty Seniora - edycja lokalna. Od poczqtku
akcji wydano 1.500 kart. Pozyskano 20 partnerow do programu. Organizowane byty
takze wyjazdy do sotectw, w porozumieniu z Sottysami, aby umozliwic seniorom odbior
kart seniora na miejscu.
Osrodek Pomocv Sootecznei w Nvsie.
Celem dziatalnosci Osrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbqdnych potrzeb
zyciowych osob i rodzin, ktorych nie sq w stanie zaspokoic wykorzystujqc wfasne
mozliwosci. Osrodek wykonuje zadania wtasne i zlecone z zakresu pomocy spoiecznej.
Osrodek wykonuje zadania, w szczegolnosci w zakresie:
1.Pomocy spotecznej z uwzgl^dnieniem podziatu na nast^puj^cy typ zadari:
a.zadania wtasne gminy o charakterze obowigzkowym,
b.zadania wlasne gminy,
c.zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej,
2.Dodatkow mieszkaniowych, ktore s^ realizowane, jako zadanie wtasne gminy,
3.Dodatkow energetycznych, ktore realizowane sq jako zadania zlecone
z zakresu administracji rzqdowej,
4.Swiadczeii rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego i swiadczeii
wychowawczych ktore sq wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rzqdowej,
5.Wsparcie rodzin i przeciwdziatania przemocy w rodzinie jako zadanie wfasne,
6.Karty Duzej Rodziny jako zadanie zlecone,
7.Innych zadaii na podstawie zawartych umow i porozumieii.
Zadania Osrodka Pomocy Spotecznei realizowane sq przez:
Dziat Pomocy Srodowiskowej,
Dzial Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,
Dziai Finansowo-Ksiqgowy,
Dziat Ustug i Domow Pomocy Spotecznej,
Dziat Administracyjno-Organizacyjny,

Klub Integracji Spoiecznej i Klub Umiejqtnosci Spotecznych,
Swietlicq Socjalnq, Inkubator Organizacji Spotecznych i Klub Seniora.
Ogotem zatrudnienie w OPS na 31 qrudnia 2019 wvnosito 112 osob w tym:
•pracownicy dziatu pomocy srodowiskowej i swiadczen44
•pracownicy dziatu ustug i DPS14
•pracownicy dziatu swiadczeri rodzinny i alimentacyjnych12
• pracownicy swietlicy socjalnej-2
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-pracownicy dziatu finansowo-ksi^gowego-4
-pracownicy dzialu administracyjno-organizacyjnego-5
-pracownicy klubu seniora-4

-dyrektorzy, kierownicy i zast^pcy-11
-pozostali pracownicy /nie wymienieni wyzej/-6
-umowy zast^pstwa-4

-pracownicy zatrudnienie w ramach realizowanych projektow

-6

razem 108,25 etatow.
W 2019 r. dziatalnosci^ osrodka w szczegolnosci objgte bytv:
85202Domv pomocv spotecznei
Zadanie wtasne. Osobie wymagajgcej catodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepetnosprawnosci, niemoggcej samodzielnie funkcjonowac
w codziennym zyciu, ktorej nie mozna zapewnic niezb^dnej pomocy w formie ustug
opiekuiiczych, przystuguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spotecznej.
W okresie sprawozdawczym dofinansowano, b^dz finansowano pobyt w DPS 111
osobom, na kwot^ 2.583.953,33 zt.
85203Osrodki wsparcia
Zadanie wtasne. Osrodkami wsparcia s^: noclegownia (35 miejsc) z ogrzewalni^
(17 miejsc) oraz udzielanie schronienia w Osrodkach im. Brata Alberta. W okresie
sprawozdawczym przebywato w noclegowni i ogrzewalni 93 osoby bezdomne,
w schronisku 18 osob. Wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem osrodkow wsparcia
stanowi^ kwot^ 402.387,42 zk
Zadanie zlecone. Udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nysie.
85213Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne optacane za osobv pobieraiace
niektore swiadczenia z pomocy spotecznei,

Zadanie wiasne dofinansowane. Optacanie sktadek zdrowotnych za osoby
pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spotecznej. W okresie sprawozdawczym
OPS opteci! sktedkg zdrowotn^ za 432 osoby, z tego za 327 osob pobierajqcych zasitek
staty oraz 105 osob obj^tych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego CIS.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot^ 191.770,57 zt. na optecenie sktadek
zdrowotnych.
85214Zasitki okresowe. celowe i pomoc w naturze
Zasitki okresowe - zadanie wtasne dofinansowane. Zasitek okresowy
przystuguje, w szczegolnosci ze wzgl^du na dtugotrwat^ chorob^, niepetnosprawnosc,
bezrobocie, mozliwosc utrzymania lub nabycia uprawnieh do swiadczeh z innych
systemow zabezpieczenia spotecznego. Podstaw^ przyznawania zasitku okresowego
byto przede wszystkim: bezrobocie - 130 osob, dtugotrwata choroba - 143 osoby,
niepetnosprawnosc - 107 osob, brak mozliwosc otrzymania lub nabycia uprawnieh do
swiadczeh z innych systemow zabezpieczenia spotecznego - 3 osoby, inne powody 147 osob. W okresie obj^tym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystato 368
osob, z 355 rodzin, na tqczn^ kwot^ 497.021,79 zt.
Zasitki celowe - zadanie wtasne. Zasitek jest przyznawany celu zaspokojenia
niezb^dnych potrzeb zyciowych w szczegolnosci na pokrycie kosztow zakupu:
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zywnosci, lekow i leczenia, opatu, odziezy, niezbgdnych przedmiotow uzytku
domowego, drobnych remontow i napraw a takze kosztow pogrzebu. W okresie
sprawozdawczym z zasitkow celowych skorzystafo 572 osoby na tgczng kwotg
158.724,13 zt.
85215Dodatki mieszkaniowe
Zadanie wtasne. Dodatki mieszkaniowe stanowig formg pomocy dla osob, ktore
nie sg w stanie pokryc wydatkow zwigzanych z utrzymaniem mieszkania. W okresie
sprawozdawczym z dodatku skorzystafo 394 gospodarstw domowych na kwotg
488.355,79 zt.
Dodatki energetyczne zadanie zlecone. Dodatek energetyczny przystuguje
odbiorcy wrazliwemu energii elektrycznej, to jest osobie, ktorej przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, ktora jest strong umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elektrycznej zawartej z przedsigbiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu
dostarczania energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym skorzystafo z tej formy
pomocy 244 gospodarstwa domowe.

85216Zasilki state
Zadanie wtasne dofinansowane. Zasitek przystuguje osobie cafkowicie
niezdolnej do pracy z tytutu wieku lub niepetnosprawnosci. W okresie obj^tym
sprawozdaniem z zasiikow staiych skorzystaio ogolem 362 osoby na tgczng kwot^
1.911.690,32 zt.
85219Osrodki pomocv spoiecznei
W rozdziale tym ponoszone sg wydatki zwigzane z zatrudnieniem pracownikow
i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano 3.715.970,55 zt.
Ponadto w rozdziale tym wydatkowano srodki na swiadczenia spoieczne kwocie
10.735,48 zt zwigzane z wyptatg wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby
czgsciowo ubezwtasnowolnionej.
85220Jednostki specialistvcznego poradnictwa. mieszkania chronione
i osrodki interwencii krvzysowei
Zadanie wtasne. Na terenie gminy funkcjonujg 2 mieszkania chronione.
Celem funkcjonowania mieszkania chronionego jest:
•udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdujgcym sig w sytuacji
kryzysowej,
•zapewnienie bezpieczehstwa, przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,
przeciwdziatanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom,
•udzielanie wsparcia swiadczonego w mieszkaniu socjalnym obejmuje min.
pracg socjalng oraz poradnictwo specjalistyczne.
Mieszkania chronione zapewniajg miejsce dla 9 osob, w okresie
sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystalo 13 osob.
85228 Ustuai opiekuncze i specialistyczne ustuqi opiekuhcze
- Ustugi opiekuhcze - zadanie wlasne. Pomoc w postaci ustug opiekuhczych
przystuguje osobie samotnej, ktora z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osob. Ustugi mogg bye przyznane rowniez osobie, ktora ma
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rodzing, ale rodzina nie moze takiej opieki zapewnic. W okresie objgtym
sprawozdaniem ustugami opiekuhczymi objgto 187 osob, wypracowujgc 37.065
godzin. Wydatki zwigzane z zapewnieniem ustug opiekuiiczych stanowig kwotg
699.320,01 zt. W okresie sprawozdawczym ustugi swiadczyto 14 statych opiekunek,
ponadto 6 opiekunek zatrudnionych w ramach projektu Nie-Sami-Dzielni, pracownicy
zatrudnieni w ramach robot publicznych oraz w wyjgtkowych sytuacjach na podstawie
umowy zlecenia.

-Specjalistyczne ustugi opiekuhcze - zadanie zlecone. Osrodek realizuje specjalistyczne
ustugi opiekuhcze w domu dla osob z zaburzeniami psychicznymi. W okresie
sprawozdawczym specjalistycznymi ustugami opiekunczymi objgto 140 osob,
realizujgc 28.954,25 godziny ustug. Wydatki zwigzane ze swiadczeniem ustug
specjalistycznych stanowig kwotg 955.391,25 zt.
85230 - Pomoc w zakresie dozywiania
Zadanie wtasne. Wydatki zwigzane z dozywianiem realizowane sg poprzez:
-Rzgdowy program pomocy pahstwa w zakresie dozywiania. W celu wsparcia gmin
ustanowiono wieloletni program rzgdowy wspierania gmin ,,Positek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023 r. Adresatami pomocy sg dzieci do 7 roku zycia, uczniowie do czasu
ukohczenia szkoty ponadgimnazjalnej, osoby doroste, starsze, chore oraz
niepetnosprawne. Roczny koszt realizacji programu w 2019 roku to 722.430,30 zt.
Zrodtem finansowania byta dotacja celowa z budzetu pahstwa oraz srodki wtasne,
odpowiednio 80% srodki z budzetu pahstwa (577.944,24 zt) i 20% srodki wtasne
(144.486,06 zt).
-Wydatki na dozywianie, realizowane poza programem stanowig kwotg 54.557,80 zt.
85278 - Usuwanie skutkow klgsk zywiotowych
Zadanie zlecone. Pomoc dla gospodarstw w celu ztagodzenia skutkow
nieprzewidzianych zdarzeh. Zasitki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszgcych zmaniona klgski zywiotowej
(ulewne deszcze), ktore miaty miejsce w Gminie Nysa w dniu 7 czerwca 2019 r.
Pomocy udzielono 16 gospodarstwom domowym na kwotg 129.000,00 zt.
85295 - Pozostala dziatalnosc
W szczegolnosci byty to:
-Wydatki zwigzane z utworzeniem i wyposazeniem Klubu Seniora ul. Ujejskiego,
rozliczone otrzymana dotacjg w ramach Programu Wieloietniego ,,Senior+" Modut I,
tgcznie 23.834,75 zt.
-Wydatki zwigzane z funkcjonowaniem Klubu seniora ul. Moniuszki, rozliczone
otrzymang dotacjg w ramach Programu Wieloietniego ,,Senior+" Modut II, w kwocie
32.117,35 zt.
-Wydatki zwigzane z zatrudnieniem w ramach robot publicznych, gwarancji
zatrudnienia pracownikow, w kwocie 56.036,73 zt.
-Wydatki zwigzane z funkcjonowanie Klubu Seniora, w kwocie 125.210,84 zt.
-Dziatanie 8.1 RPOWO Projekt pn. ,,Nie-Sam-Dzielni- rozwoj ustug spotecznych oraz
wspierajgcych osoby niesamodzielne", realizowany w partnerstwie ROPS w Opolu i 11
partnerami w latach 2017-2020. Projekt nakierowany na ustugi opiekuhcze dla osob
starszych. W ramach projektu zatrudniono 6 opiekunek swiadczgcych ustugi
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opiekuncze na terenie gminy. Wydatki za okres sprawozdawczy 271.644,12 zl. (w tym
finansowanie: BP 25.806,26 z\, UE 230.897,46 zl, wktad wtasny 14.940,40 zl.).

Dziaf 853 PozostaJe zadania w zakresie polityki
spotecznej
Planowane wydatki w kwocie 622.216,16 z\ zrealizowano w wysokosci
550.927,05 zl, tj. 88,54 % planu rocznego. Wydatki biezgce zreaiizowano w kwocie
520.300,05 zl, na planowang kwotg 591.516,16 zl, co stanowi 87,96% planu rocznego.
Wydatki inwestycyjne zamykajg sig kwotg 30.627,00 zl na planowane w wysokosci
30.700,00 zl, co stanowi 99,76 % planu rocznego.
85395 Pozostala dzialalnosc
W szczegolnosci byly to wydatki zwigzane z realizacjg projektow:
-Dziaianie 2.5 POWER Projekt pn. ,,Wdrozenie usprawnien organizacyjnych w Osrodku
Pomocy Spolecznej w Nysie poprzez nakierowanie dzialan na poprawg obslugi klienta"
Realizacja projektu 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 93.587,32 zl. (srodki
UE 78.875,68 zl., BP 14.711,64 zl.).
-Dziaianie 8.2 RPO WO. Projekt pn. ,,Wlgcznie spoleczne w Gminie Nysa - Centrum
Streetworkingu i Klub Rodzica" skierowany do rodzin wykluczonych, bgdz zagrozonych
wykluczeniem spolecznym. Realizacja projektu 2018-2020. Wydatki za okres
sprawozdawczy 297.815,09 zl., (srodki UE 253.142,93 zl., wklad wlasny 44.672,16 zl.)
-Dziaianie 8. RPO WO. Projekt pn. ,,Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz
rodzin Gminy Nysa" skierowany do rodzin z problemami opiekunczo-wychowawczymi.
Realizacja projektu 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 114.348,90 zl.,
(srodki UE 97.196,40 zl., BP 10.863,16 zl, wklad wlasny 6.289,34 zl)

DziaJ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Planowane wydatki (biezgce) w kwocie 2.295.749,82 zl zrealizowano
w wysokosci 2.220.477,73 zl, tj. 96,72 % planu. W ramach dzialu pokrywane sg koszty:
-utrzymania 8 swietlic przy placowkach oswiatowych,
-wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
-kolonii i obozow oraz innych form wypoczynku dzieci i mlodziezy szkolnej a takze
szkolenia mlodziezy,
-pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym, oraz o charakterze
motywacyjnym.

Dzia^ 855 Rodzina.
Planowane wydatki w kwocie 63.167.540,36 zl zrealizowano w wysokosci
62.558.328,95 zt, tj. 99,04 planu rocznego. Wydatki biezgce zrealizowano w kwocie
62.522.828,95 zl, na planowanq kwotg 63.132.040,36 zl, co stanowi 99,04 % planu
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rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajg sig kwotg 35.500,00 zt na planowane
w wysokosci 35.500,00 zt, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
85501Swiadczenie wvchowawcze
Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w tgcznej
kwocie 36.278.351,82 zl stanowig wyptatg swiadczenia wychowawczego dla 5.116
rodzin w kwocie 35.810.351,81 zt oraz kwota 468.000,01 z\ jako koszty obsiugi zadania
zleconego.

Odsetki w kwocie 1.549,57 z\ wptacono wraz ze zwrotem nienaleznie
pobranych swiadczen.
85502Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacvineqo.
Zadanie wlasne. Wydatki zwigzane z funkcjonowaniem dziatu Swiadczen
Rodzinnych i Alimentacyjnych Kwota wydatkow zrealizowanych za okres
sprawozdawczy wynosi 153.914,14 z\. i dotyczy wydatkow na swiadczenia
pracownicze, oraz innych kosztow obsiugi zadania.
Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w wysokosci
16.794.999,83 zl. dotyczg wypiaty zasitkow, w tym:
-rodzinnych z dodatkami kwota12.069.284,99 zi.
-funduszu alimentacyjnego kwota-2.082.405,03 zi.
-swiadczenie rodzicielskie kwota-1.268.075,95 zl.
-zasilek dla opiekuna kwota-161.095,00 zl.
-swiadczenie ,,za zyciem" kwota-8.000,00 zl.

-skladki na ubezpieczenia spoleczne kwota -751.157,17 zt.
-koszty obsiugi zadania zleconego w kwocie -454.981,69 zl.
Realizacja przez Wydziat Rozwoju Polityki Spolecznej programu wypiaty
swiadczenia pienigznego ,,bonu wychowawczego" dla wnioskodawcow spelniajgcych
kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego. Na okres od
1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zlozonych zostalo 553 wnioski. Na podstawie
zlozonych wnioskow wydano 539 decyzji przyznajgcych swiadczenie 506 dzieciom.
Decyzje odmawiajgce przyznania swiadczenia (12 decyzji) wydane zostaly m.in.
z powodu zadluzenia wobec Gminy Nysa, pobierania swiadczen z Osrodka Pomocy
Spotecznej w Nysie (swiadczenie rodzicielskie), niespelnienia kryterium aktywnosci
zawodowej rodzicow (dziecko powyzej 3 roku zycia, tylko jeden z rodzicow wykonuje
pracg), osoby niespetniajgce kryterium pierwszehstwa, 2 wnioski zostaly wycofane.
W trakcie wypiaty swiadczenia pienigznego ,,bonu wychowawczego" zmieniono 28
decyzji skracajgc okres wyptaty swiadczenia w zwigzku z zaprzestaniem spetniania
kryteriow 3 Regulaminu (po ukoiiczeniu przez dziecko, na ktore bylo wyplacane
swiadczenie 3 lat, drugi z rodzicow nie podjgi pracy, utracil zatrudnienie na okres
powyzej 3 miesigcy, zaprzestat prowadzic dzialalnosc gospodarczg na okres powyzej
1 miesigca lub w tym okresie pobrat swiadczenie z Osrodka Pomocy Spolecznej
w Nysie, ktorego nie mozna byto pobierac tj. swiadczenie rodzicielskie). W zwigzku
z uchyleniem decyzji przez Samorzgdowe Kolegium Odwolawcze w Opolu i ponownym
rozpatrzeniem przyznano 1 swiadczenie. W okresie od 1 pazdziernika 2019 r. do 10
grudnia 2019 r. odbyl sig kolejny nabor wnioskow o przyznanie swiadczenia
pienigznego ,,bonu wychowawczego", w tym okresie zlozono 564 wnioski.
Odsetki w kwocie 14.230,99 zt wptacono wraz ze zwrotem nienaleznie
pobranych swiadczen.
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85503Karta Duzei Rodzinv

Na podstawie Uchwaty Nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29
listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa gminnego programu
dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta Duzej Rodziny" zmienionej Uchwatg Nr

XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. Gminny Zarzgd Oswiaty
zrealizowat dopfaty 50% do biletow elektronicznych miesigcznych imiennych szkolnych
oferowanych przez Miejski Zaktad Komunikacji w Nysie dla 58 uczniow dojezdzajgcych
do szkot podstawowych i gimnazjow na terenie Gminy Nysa, oraz 43 dzieci skorzystafo

z 50% dopfaty do optat za pobyt dziecka w Zfobku lub klubie dziecigcym na terenie
Gminy Nysa, przy czym wysokosc doptaty nie mogta przekroczyc 50% opfaty za pobyt
dziecka w zfobku prowadzonym przez Gming Nysa.
Zadanie zlecone. Przyznano 1.023 karty dla 432 rodzin.
85504Wspieranie rodziny
Zadanie wtasne. Realizowane jest przez OPS w dwoch obszarach:
-dziatanie asystentow rodziny. Wydatki w kwocie 118.106,46 zl zwigzane sg
z zatrudnieniem asystentow rodzin. Wydatki czgsciowo rozliczone otrzymang dotacjg
w ramach programu ,,Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastgpczej na
2019 r." w kwocie 43.758,00 zt. W 2019 roku asystenci wspotpracowali z 63 rodzinami.
-dziatalnosc swietlicy socjalnej. Wydatki w kwocie 106.883,84 zt zwigzane
zatrudnieniem pracownikow swietlicy, dozywianiem dzieci i zakupem ustug cateringu.
tgczne wydatki wtasne za okres sprawozdawczy wynoszg 224.990,30 zt.
Zadanie zlecone. Wydatki zwigzane z realizacjg rzgdowego programu ,,Dobry
start" obejmujg wsparcie dla wszystkich uczniow rozpoczynajgcych rok szkolny.
Rodziny otrzymaty swiadczenie na kazde dziecko bez wzglgdu na dochod. W okresie
sprawozdawczym wyptacono 5.570 swiadczen. Zrealizowane za okres sprawozdawczy
wydatki w wysokosci 1.673.250,00 zt.

Wydziat Rozwoju Polityki Spotecznej przekazat dotacjg dla Stowarzyszenia
Architektow Zycia Spotecznego "Projekt: Cztowiek" na realizacjg zadania pt.
,,Specjalistyczne wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych" wynikajgcego
z Gminnego Programu Wspierania Rodziny. Wsparciem objgto 9 rodzin z Gminy Nysa.
Celem zadania byta niwelacja zaburzen zycia rodzinnego spowodowanego problemami
opiekuriczo - wychowawczymi rodzin.
Rozdziat 85505 Tworzenie i funkcionowanie ztobkow

Ilosc ztobkow-

2

Ilosc dzieci objgtych opiekg- 172
Ilosc miejsc wg decyzji SANEPID- 172
Optaty
Optaty ustala sig na podstawie Uchwaty Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokosci optaty za pobyt dziecka
w ztobku utworzonym przez Gming Nysa, optaty dodatkowej za wydtuzony wymiar
opieki w ztobku i maksymalnej wysokosci optaty za wyzywienie oraz okreslenia
warunkow zwolnienia od ponoszenia tych optat, i tak:
• dzienna optata za pobyt dziecka w zfobku wynosi: 15,75 zf,
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•optata z tytutu wydluzenia wymiaru opieki nad dzieckiem w zlobku wynosi 10 zt
za kazdg rozpocz^t^ godzing pobytu dziecka w ztobku powyzej 10 godzin,
. maksymalna optata za wyzywienie dziecka korzystajqcego z opieki w ztobku
wynosi 8,00 zt. Obowigzujgc^ dzienng stawkg optaty za wyzywienie ustala
dyrektor ztobka. W roku 2019 opteta pobierana byta w wysokosci:
w Ztobku Miejskim nr 1 w Nysie - 5,80 zt, od pazdziemika 2019 r. 6,80 zt,
w Ztobku Miejskim nr 2 w Nysie - 5,50 zt, od wrzesnia 2019 r. 6,50 zt,
•optata za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczgszczajgce
jednoczesnie do ztobka, ulega obnizeniu o 30%,
optata za dziecko z orzeczon^ niepetnosprawnosci^, ulega obnizeniu o 50%
w okresie waznosci orzeczenia o niepetnosprawnosci.
TABELA: Miesi^czny koszt utrzymania jednego dziecka w 2019 roku

Wydatki

Liczba
Catkowity
koszt
na
dzieci
srednio w jedno dziecko
miesiqcu

na Dochody na Wydatki

31.12.2019 r.

31.12.2019

minus

minus
remonty

r. plus dot.

dochody

MALUCH

Udziat
Gminy
na

jedno
dziecko

1

2

3

2.575.730,98

595.884,80

1.979.846,18

4
172

1:4/6

3:4/6

1.247.93

959,22

TABELA: Dotacje przekazywane dla ztobkow.
Wykonanie

Liczba
dzieci

Plan

Ztobek ,,Swiat Malucha"

13

78.000,00

78.000,00

Ztobek ,,Bajkowy Swiat"

16

96.000,00

96.000,00

Ztobek ,,Minilandia" 3-go maja

20

120.000,00

119.500,00

Ztobek ,,Minilandia" ul. Pitsudskiego

40

243.000,00

243.000,00

Niepubliczny Ztobek Groszek

30

180.000,00

180.000,00

Razem

119

717.000,00

716.500,00

Nazwa ztobka

2019

Rozdziat 85506 Tworzenie i funkcionowanie klubow dzieciecvch
TABELA: Dotacje przekazywane dla klubow dziecigcych.
Lp.

Wyszczegolnienie

Liczba dzieci*

Plan

Wykonanie do
31.12.2019r.

1
2

Klub dzieci^cy ,,KIDS"
Klub dziecigcy
,,MINILANDIA"
Razem

15
21

46.800,00
72.994,00

40.883,16
55.442,16

36

119.794,00

96.325,32

* Srednia liczba dzieci 01.01.2019 - 31.12.2019
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85508 Rodziny zastgpcze
Zadanie wtasne. Zgodnie z Ustawg o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastgpczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastgpczej, w rodzinnym
domu dziecka oraz w placowce opiekuiiczo-wychowawczej gmina wtasciwa za wzglgdu
na miejsce zamieszkania ponosi wydatki:
•10% wydatkow na opiekg, wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
•30% wydatkow na opiekg, wychowanie dziecka w drugim roku pobytu,
•50% wydatkow na opiekg, wychowanie dziecka w trzecim roku i nastgpnych
latach pobytu dziecka.
Za okres sprawozdawczy gmina finansowata pobyt 67 dzieci w rodzinach zastgpczych,
na kwotg 254.977,48 zt.
85510 Dziatalnosc placowek opiekuhczo- wvchowawczvch
Zadanie wtasne. W okresie sprawozdawczym w placdwkach przebywaty 34
dzieci. tgczny koszt wyniost 364.457,01 zt.
85513 Sktadki na ubezpieczenie zdrowotne ootacane za osobv pobierajace
niektore swiadczenia rodzinne, zaodnie z przepisami ustawv
o swiadczeniach rodzinnych oraz za osobv pobierai^ce zasilki dla
opiekunow. zaodnie z przepisami ustawv z dnia 4 kwietnia 2014 r. o
ustaleniu i wyplacie zasilkow dla opiekunow
Zadanie zlecone. Sktadki optacane sg za osoby pobieraj^ce swiadczenie
pielggnacyjne, specjalny zasitek pielggnacyjny i zasitek dla opiekuna. W okresie
sprawozdawczy opfacono skladki za 113 osob, co stanowito wydatek 165.526,89 zt.

Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
Planowane wydatki w kwocie 34.825.985,59 zt zrealizowano w wysokosci
31.071.677,10 zt, tj. 89,22 planu rocznego. Wydatki biezgce zrealizowano w kwocie
18.216.165,30 zt, na planowang kwotg 20.685.211,74 zt, co stanowi 88,06 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ sig kwot^ 12.855.511,80 zt na planowane
w wysokosci 14.140.773,85 zt, co stanowi 90,91 % planu rocznego.
Rozdziat 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod
W 2019 r. nie byto wydatkow biezgcych.
Rozdziat 90002 Gospodarka odpadami
•PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie realizowat ustugg pod nazwg ,,Odbieranie odpadow
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych i niezamieszkatych na
terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadow",
•realizowano ustugg o nazwie Eco Harmonogram,
. odbierano nieczystosci z koszy ulicznych,
•zakupiono i zamontowano kosze uliczne.
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Rozdziat 90003 Oczvszczanie miasta
to w szczegolnosci:
*zamiatanie mechaniczne i rgczne,
*utrzymanie czystosci na podworkach gminnych,
*utrzymanie szaletow.
Rozdziat 90004 Utrzvmanie terenow zielonvch
w tym w szczegolnosci:
• prace porzgdkowe polegajgce na codziennym zbieraniu papierow i innych
nieczystosci w godzinach rannych, codziennym zamiataniu pod tawkami,
zamiataniu alejek po burzy, zbieraniu gatgzi, odchwaszczaniu alejek
i chodnikow na biezgco wraz z zastosowaniem opryskow, koszeniu trawnikow,
pieleniu rabat kwiatowych, cigciu zywoptotow oraz petnieniu dyzurow do
sprzgtania po zakonczeniu organizowanych przez Gming imprez,
utrzymanie parku miejskiego,
utrzymanie porzgdku na terenach zielonych,
letnig obsadg kwiatowg,
zakup urzgdzeii i materiatow do utrzymania terenow zielonych w sotectwach,
utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych.
Rozdziat 90005 Ochrona powietrza atmosfervczneao i klimatu
W tym w szczegolnosci badanie odpadow paleniskowych analiza jakosci
powietrza, oraz dotage na dofinansowanie zadah zwiqzanych z ochron^ powietrza.
Rozdziat 90008 Ochrona roznorodnosci bioloqicznei i kraiobrazu
W tym w szczegolnosci nasadzenia drzew i krzewow na terenach zielonych oraz
prace zwigzane z zachowaniem bioroznorodnosci.

Rozdziat 90013 Schroniska dla zwierzat
Terenem dziatania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchow,
Paczkow, Prudnik, Skoroszyce, Gtuchotazy oraz Niemodlin, partycypujgce w kosztach
utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedziba schroniska usytuowana jest we wsi
Konradowa. Na terenie schroniska znajdujg si^ 5 boksow dla psow, ktore podzielone
sg na 19 wybiegow. Ogolny koszt utrzymania schroniska za 2019 rok wyniost
264.208,89 zt. Do schroniska przyjgto 178 psow, do adopq'i przekazano 181 psow.
W 2019 r. sredni roczny koszt utrzymania 1 psa w schronisku wyniost 1.484,32 zt.
Rozdziat 90015 Oswietlenie uliczne
Obstugiwane jest przez TAURON Dystrybucja Serwis S.A. Wroctaw. Ogotem
zamontowanych jest 6.890 szt. opraw w tym 2.970 szt. stanowi wtasnosc Gminy Nysa,
z tego 513 szt. jest na gwarancji. W miescie zainstalowanych jest 83 szt. halogenow
i metalohalogenow, ktore oswietlajg koscioty i wazniejsze obiekty zabytkowe, 23 lampy
hybrydowe oraz 22 szt. lamp doziemnych. We wszystkich stacjach zainstalowane sg
liczniki dwutaryfowe i zegary astronomiczne, ktore czas swiecenia oswietlenia
ulicznego odnoszg do wschodu i zachodu stohca dla poszczegolnych dni w roku
kalendarzowym.
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Dostawca energii elektrycznej zostal wyloniony w drodze przetargu w ramach grupy
zakupowej z K^dzierzynem - Kozle. Jest nim TAURON Sprzedaz Sp. z o.o. Dostawcg

energii elektrycznej i uslug dystrybucji dla obiektow po byJej FSO jest firma ESV
w Siechnicach.
W ramach oswietleniowej umowy serwisowej pokrywane sg koszty serwisu sieci
i urzgdzeri oswietleniowych w sposob zapewniajgcy utrzymanie w sprawnosci
wszystkich zrodel swiatla, linii oraz slupow energetycznych. Miesigczna stawka oplaty
ryczaltowej za jeden punkt swietlny wynosila 8,62 zl (netto). Ponadto Gmina Nysa
zawarta umowy na najem urzgdzeh oswietlenia ulicznego zlokalizowanego przy ul.
Wroclawska, Rynek, oraz Celna, w celu zainstalowania dodatkowych opraw
oswietleniowych wraz z osprzgtem na 306 slupach.
Rozdzial 90026 Pozostale dziatania zwiazane z qospodarkg odpadami
Unieszkodliwianie wyrobow zawierajgcych azbest z terenu Gminy Nysa.
Rozdzial 90080 Dzialalnosc badawczo-rozwoiowa
Srodki przeznaczono w szczegolnosci na prowadzenie zaj^c kot ekologicznych
w placowkach oswiatowych.
Rozdziat 90095 Pozostata dzia^alnosc
Srodki przeznaczono w szczegolnosci na:
-dekoracj^ miasta z okazji imprez okolicznosciowych i swigt,
-przeglgd i utrzymanie nalezgcych do gminy urzgdzeh zabawowych,
-utrzymanie tablic z nazwami ulic,
-konserwacj^ i utrzymanie ciekow wodnych i rowow,
-utrzymanie fontanny ,,TRYTON" oraz fontanny przy ul. Krzywoustego,
-wywoz i unieszkodliwiania produktow ubocznych pochodzenia zwierz^cego,
-koszenia chwastow i traw na roznych terenach gminnych,
-dzialalnosc ekologiczng,
-sterylizacja i kastracja bezdomnych kotow,
-opieka weterynaryjna,
-biezgca dzialalnosc solectw w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska,
-naprawy i przeglgdy na terenie bylego FSO, Orlika i Skateparku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki w kwocie 6.281.985,46 zl zrealizowano w wysokosci
5.816.703,13 zl, tj. 92,59 % planu rocznego. Wydatki biezgce zrealizowano w kwocie
5.040.082,81 zl, na planowang kwot^ 5.332.490,75 zl, co stanowi 94,52 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajg si^ kwotg 776.620,32 zl na planowane
w wysokosci 949.494,71 zl, co stanowi 81,79 % planu.
Wydatki biezgce to przede wszystkim:
dotage:
• dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Nyskiego Domu Kuitury,
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• na

finansowanie

lub

dofinansowanie

zadan

zleconych

do

realizacji

stowarzyszeniom.

dotacie na remont zabytkow zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa,
Zoraanizowano nast^pui^ce imprezv kulturalne:
-organizacja akcji ,,Lato w Gminie Nysa 2019",
-organizacja imprezy towarzysz^cych obchodom ,,Swi^ta Konstytucji 3 Maja", ,,Dni
Nysy 2019", oraz Swi^ta Odzyskania Niepodleglosci
-organizacja Turnieju Poetyckiego ,,Orzech",
-organizacja Gali ,,Malego Trytona Nyskiego",
-organizacja akcji ,,Europejskie Dni Dziedzictwa w Gminie Nysa 2019",
-wspolorganizacja ,,Letnich koncertow plenerowych na Placu Paderewskiego",
pozostate wvdatki na:
-zakup sprz^tu i wyposazenia oraz biez^ce utrzymanie swietlic wiejskich,
-organizacj^ imprez kulturalnych i festynow.

Dzial 926 Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki w kwocie 2.170.392,01 zl zrealizowano w wysokosci
2.071.928,22 zl, tj. 95,46 % planu rocznego. Wydatki biezqce zrealizowano w kwocie
1.215.642,17 zl, na planowan^ kwot^ 1.305.298,16 z\, co stanowi 93,13 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajg si^ kwot^ 856.286,05 zt na planowane
w wysokosci 865.093,85 z\, co stanowi 98,98 % planu rocznego.
Wydatki biez^ce to przede wszystkim:
•dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom,

•stypendia sportowe,
•zakupu pucharow, dyplomow, proporczykow, nagrod dla zwyci^zcow zawodow,
•dotacje siuzgce rozwojowi sportu,
•organizacja lub wspolorganizacja imprez sportowych w tym:
-organizacja imprez sportowych towarzysz^cych akcji ,,Zima w Gminie Nysa",
-organizacja imprez sportowych towarzyszqcych obchodom ,,Swi^ta Konstytucji 3-go
Maja", ,,11 Listopada", ,,Dnia Dziecka", ,,Dni Nysy 2019",

-organizacja imprez sportowych towarzyszgcych akcji ,,Lato w Gminie Nysa",
-organizacja akcji ,,Rodzinne Soboty Siatkarskie",
-organizacja akcji ,,Czwartki Lekkoatletyczne".
pozostale wydatki na:
-utrzymanie boisk i szatni sportowych,
-utrzymanie obiektow rekreacyjnych.
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Zobowiazania w wydatkach budzetowvch:
Zobowi^zania wg stanu na koniec
okresu sprawozdawczego

Dziat - nazwa

Ogotem

w tym wymagalne

010 - Rolnictwo i lowiectwo

11.190,11

600 - Transport i tqcznosc

63.265,25

700 - Gospodarka mieszkaniowa

73.812,99

750 - Administracja publiczna

1.023.956,74

754 - Bezpieczehstwo publiczne i
ochrona przeciwpozarowa
758 - Rozne rozliczenia

96.547,06
15.374,45

801 - Oswiata i wychowanie

3.630.019,91

851 - Ochrona zdrowia

887,28

852 - Pomoc spofeczna

401.914,70

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

111.344,31

855 - Rodzina

228.655,36

900 - Gospodarka komunalna i ochrona
1.230.458,45

srodowiska
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

3.655,39

narodowego
926 - Kultura fizyczna i sport
Razem

1.079,86
6.892.161,86

Na koniec 2019 r. pozostale zadluzenie tgcznie wyniosto 6.892.161,86 zf, sq to
faktury grudniowe, ktore wptyn^ty w ostatnich dniach grudnia, bqdz po 31 grudnia
2019 r., rozliczenia z tytutu skfadek ZUS, czy tez podatkow ktorych termin piatnosci
przypadal na styczeh 2020 r.
Szczeaolne

zasadv

wvkonvwania

budzetu

iednostki

samorzadu

tervtorialneqo.

1. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi
Dochody (otrzymane -planowane)

R.75095 ^ 0480
Wydatki (planowane -

wykonane) R.85153 i 85153 0480
Zwrot z poprzednich lat

276.376,46
477.323,48
32.874,49

Razem

Srodki do wykorzystania w 2020 roku
(Przychody ^ 905)

786.574,43
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W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 786.574,43 zostang wprowadzone do
budzetu zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwigzywania problemow
alkoholowych.
2. Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
Dochody otrzymane R.90002

11.974.212,20

Wydatki razem R.90002 w tym:

11.221.916,20

Dochody otrzymane - Wydatki razem. Srodki do

752.296,00

wykorzystania w 2020 roku (Przychody 9051
W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 752.296,00 zl zostang wprowadzone do
budzetu.

Na wydatki razem w kwocie 11.221.916,20 zt, skladajg sig:
10.648.197.34 zl wydatki na:
odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadow komunalnych,
tworzenie i utrzymywanie punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych,
wyposazenie nieruchomosci w pojemniki lub worki do zbierania odpadow komunalnych
oraz utrzymanie pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porzgdkowym
i technicznym, usuwanie odpadow komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
skladowania i magazynowania,
308.793.15 zl wydatki na:
edukaqg ekologiczng, odbieraniu nieczystosci z koszy ulicznych, demontaz, naprawa,
zakup i montaz koszy ulicznych,
264.925,71 zt wydatki na:
obslugg administracyjng systemu.
3. Ustawa Prawo ochrony srodowiska.
Dochody otrzymane

2.210.527,66

Wydatki razem

1.324.487,91

Dochody otrzymane - Wydatki razem. Srodki do

886.039,75

wykorzystania w 2020 roku (Przychody 905)
W trakcie roku 2020 przychody w kwocie 886.039,75zi zostang wprowadzone do
budzetu.

Stan zadtuzenia Gminy
Na dzieh 31 grudnia 2019 r. z tytuiu zaciggnigtych kredytow i pozyczek Gmina
jest zadtuzona na kwotg 109.100.000 zl. (w tym na realizacjg zadah realizowanych
z udziatem srodkow pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej na kwotg 7.600.000 zl.)
a z tytuiu wyemitowania obligacji przychodowych na kwotg 19.100.000 zl. Planowane
do splaty raty pozyczek i kredytow, realizowane byly zgodnie z planem
i obowigzujgcym harmonogramem.
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Wykaz przedsi^wzi?c do WPF

Lp.

1

Nazwa i eel

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynuj^ea

Okres realizacji
t^czne naklady finansowe
Od

Wydatkl na przedsi<?wzi^cia-og6tem (1.1+1.2+1,3)

1.a

- wydatki bie^^ce

1.b

- wydatki maj^tkowe

...

, 1,1

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi^zane z programami realizowanymf z udzialem Srodkdw, o ktdrych
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 \ 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2Q09.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z
p6^n.zm.),ztego:
'
'
•

1.1.1

- wydatki bie^^ce ,

1.1.1.1

1.1.1.2

Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwdj usiug spoiecznych oraz
wspieraj^eych osoby niesamodzielne" - Swiadczenie usiug
opieku^^czych na terenie gminy Nysa dla os6b wymagaj^eych opieki

NYSA

"Wyt^czenie spoieczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu I
Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa
wykluczonych spotecznie !ub zagro^onych wykluczeniem wiaczanie spoteczne

NYSA

2017

Limit 2019

2020

222 727 020,72

68 849 710,79

62 427 061,84

18 028 120,9

160 299 958,88

50 621 589,8

42 396 478,40

18 315 248,72

3 357 861,00

1 829 799,26

833 862,75

282 480,75

Wydatkowano 271.644,12 zf. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z
harmonogramem.

2017

2020

534 275,00

Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano
288 000,00 zgodnie z harmonogramem. Wydatki wykonano w
catosci.

Wydatkowano 629,45 zt. Zaplanowana na 2019 r.
realizacja zadania zostala cz^sciowo przeniesiona
8 800,00
na nast^pne lata w zwi^zku ze zmian^
harmonogramu realizacji projektu.

1.1.1.3

"Centrum Dziaiah Wspblnych - sie^ kooperacyjna samorz^ddw I
NGO Miast Partnerskich" - Zwikszenie poziomu wspdipracy
miedzy instytucjami i spoieczno^ciami w regtonie przygramicznym

NYSA

2018

2021

52 400,00

1.1.1.4

'Rozwdj Kompetencji kluczowych drog^ do sukcesu w Gminie
Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych ucznidw uczestniczgcych w
projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

NYSA

2018

2020

1 266 548,25

1 135718,51

1.1.1.5

"Centrum Dziatart Wspdlnych - sied kooperacyjna samorz^ddw i
NGO miast partnerskich" - Gmina Nysa - Zwi^kszenie
ntensywnoSci wspdipracy instytucji i samorz^ddw regionu
przygranicznego

NYSA

2019

2021

154 000,00

40 000,00

'Twierdza Nysa - wspdlne dziedzictwo kulturowe pogranicza" Realizacja projektu INTERREG V-A

NYSA

1.1.1.6

Reaiizacja przedsiewzi^i za 2019 r.

Do

Wydatkowano 896.468,46 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowanow catosci.
Wydatkowano 23.921,95 zt. Zaplanowane na 2019,
r. zadanie zrealizowano zgodnie z
larmonogramem.

2019

2020

92 300,00

74 800,00

Wydatkowano 60.798,40 zt. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowanow zgodnie z projektem.

Wt^czenie spoteczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu I
Klubu rodzina - II edycja - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z
1.1.1.7 Gminy Nysa wykluczonych spotecznie lub zagro^onych
wykluczeniem -wt^czenie spoteczne

W 2019 r. wydatkow nie planowano. W listopadzie
NYSA

2020

2021

"•:-r.i2:;: -.wydatki maj^tkowe

1.1.2.1

Budowa drbg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemysiowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w
obrbach wsi Radzikowice 1 Go^winowice - Etap 1 - Rozwbj
infrastruktury

Ochrona biorb^norodno^ci w Subregionie Potudniowym, w
1.1.2.2 granicach gmin Nysa I Prudnik- Ochrona rb2norodnoci
biologicznej

NYSA

2013

2020

424 475,00

0,00

2019 r. podpisano umow^ o finansowaniu.

39 033 617,40 ^iS^i-"

16485449,46

33 074 846,40

Wydatkowano 15.220.125.964,12 z\. Zaplanowane
15 294 335,29 na 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z
harmonogramem.

NYSA

2018

2021

4 029 079,06

Wydatkowano 1.142.816,45 z\. Zaplanowane na
1 181 114,17 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z
harmonogramem.

Nie wydatkowano zadnej kwoty. Post^powanie
1.1.2.3

Ochrona rbinorodno^ci biologicznej w Subregionie Poludniowym na
erenie powiatbw gtubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona
biorbznorodnoSci

NYSA

2018

2020

0,00
0.00
0,00
180 330 542,32
59 069 200,84

..1.2 m Wydatki na programy. projekty lub zadania zwi^zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
wydatki biezace
1.2.1
1.2.2 •• wydatki maj^tkowe .
-.1.3 • ^ Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaie (inne niZ wymienione w pkt 1.1! 1,2),z tego
1.3.1 ~ wydatki bie^^ce

przetargowe uniewazniono. Podpisano umow^ na
dofinansowanie zadania w ramach RPO WO.

1 934 691,94

0,00
0,00
0,00
50 534 462,07
16 198 321,68

Wydatkowano 17.570,62 z\. Zaplanowane na 2019
1.3.1.1

Dostawa wody do budynku Urz?du Miejskiego w Nysie Zapewnienie ci^gto&ci dziatania

DzierZawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urz^d Miejski w
Nysle - ul. Wyspiahskiego oraz Urz^d Miejski w Nysie - ul. A.
1.3.1.2 KrajoweJ - Poprawa bezpieczertstwa oraz zminimalizowanie
negatywnych zdarzeh zwi^zanych ze spoZywanlem alkoholu i
stosowaniem przemocy

18 000,00 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

NYSA

2012

2020

140 000,00

NYSA

2016

2026

52 000,00

5 000,00

Wydatkowano 4.432,68 zl. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Wydatkowano 126,02 z\. Zaplanowane na 2019 r.

1.3.1.3

Obsluga bankowa Gminy Nysa orazjednostek podleglych, tj.
Gminnego Zarzadu Oswiaty, O^rodka Pomocy Spoiecznej w Nysie
oraz Dziennego Domu Pobytu -

NYSA

2013

2020

1 400.00

200,00

1.3.1.4

Zorganizowanie i administrowanie Stref^ Piatnego Parkowania
niestrzezonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu
parkowania na drogach

NYSA

2018

2021

3 150 000,00

800 000,00

1.3.1.5

Dostp do kanalizacji kablowej w poiudniowej cz^Sci miasta Nysa Poprawa bezpieczehstwa oraz zminimalizowanie negatywnych
darzert zwlaz^nych ze spoZyciem alkoholu i stosowaniem
przemocy
.

NYSA

2017

2027

75 000,00

7 000,00

zadanie zrealizowano w calosci.

Wydatkowano 773.695,19 z\. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Wydatkowano 5.883,96 z\. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Wydatkowano 260.809,31 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umowq.

1.3.1.6

Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony
ubezpieczeniowej

NYSA

2017

2020

900 000,00

300 000,00

1.3.1.7

DzierZawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy
Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa

NYSA

2017

2027

20 000,00

2 000,00

NYSA

2018

2020

5100,00

1 800,00

NYSA

2018

2021

400 000,00

100 000,00

Wydatkowano 34.749,68 zt. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano w catosci.

1.3.1.10 Utrzymanie chodnikdw - Zapewnienie bezpiecze^stwa na drogach

NYSA

2018

2021

550 000,00

150 000,00

Wydatkowano 129.684,44 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano w catosci.

Utrzymanie terendw zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie
1.3.1.11 bezpieczehstwa na drogach

NYSA

2018

2021

470 000,00

130 000,00

Wydatkowano 129.812,24 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano w catosci.

Utrzymanie drbg gruntowych - Zapewnienie bezpieczehstwa na
1.3.1.12 drogach

NYSA

2018

2021

2 930 000,00

750 000,00

Wydatkowano 741.303,95 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano w catosci.

1.3.1.13 Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczertstwa na drogach

NYSA

2018

2021

290 000,00

80 000,00

Utrzymanie obiektdw inzynierskich - Zapewnienie bezpieczeristwa
1.3.1.14
na drogach

NYSA

2018

2021

400 000,00

100 000.00

Promocja Gminy Nysa podczas przygotowart i w czasie trwania
1.3.1.15 Finatpw Pucharu Polski w pitce siatkowej kobiet • Promocja Gminy
Nysa

NYSA

2018

2021

300 000,00

100 000,00

Wspptpraca w zakresie obslugi i roziiczenia transakcji optacanych
nstrumentami ptatniczymi z wykorzystaniem terminala POS 1.3.1.16 tealizacja programu upowszechniania ptatnoSci bezgotpwkowych w
ednostkach administracji publioznej z wykorzystaniem terminaii
POS

NYSA

2018

2020

300,00

150,00

Aktualizacja licencji programdw informatycznych - Zabezpieczenie
1.3.1.8 wykonania ci^gtoSci zadania

1.3.1.9

Utrzymanie drbg 0 nawierzcbnii niebitumicznej - Zapewnienie
bezpieczertstwa na drogach

Wydatkowano 2.000,00 zt. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano w catosci.
Wydatkowano 1.608,84 zt. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umowg.

Wydatkowano 52.038,30 zt. Zaplanowane na 2019

Swiadczenie ustug lokalnego transportu zbiorowego - Swiadczenie
ustug w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla iinii
1.3.1.17 komunikacyjnej regularnej reiacji Nysa ul. Ractawicka - ul.
htsudskiego Vendo Park

r. zadanie zrealizowano w catosci.

Rzowi^zano umow^ z dotychczasowym
wykonawc^. W 2020 r zostanie wytoniony nowy
wykonawca i podpisana umowa.

NYSA

2019

2025

1 255 921,00

Wydatkowano 100.000,00 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Nie wydatkowano zadnej kwoty. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano w catosci.

Nie wydatkowano zadnej kwoty. W zwi^zku
z przesunigciem terminu zakonczenia przebudowy
ulic: Kolejowa, Wroctawska, Rynek, Celna wraz
34 887,00
z inteligentnym systemem transportu i zakupem
taboru niskoemisyjnego zadanie bgdzie realizowane
od 2020 r.

1.3.1.18

Zakup ustug dost?pu do Internetu i transmisji danych • Zapewnienie
dost^pu do Internetu

NYSA

2018

2020

4 000,00

2 000,00

Wydatkowano 649,44 zl. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

1.3.1.19

Ustugi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zabezpieczenie
wykonanie ci^gto^ci zadania

NYSA

2018-

2020

1 600,00

800,00

Wydatkowano 528,96 zl. Zaplanowane na 2019 r,
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Odbidr odpaddw komunalnych od wtaScicieli nieruchomo^ci
zamieszkalych I niezamieszkalycli na terenie Gminy Nysa i
1.3.1.20 zagospodarowanie tych odpadow • Swiadczenie uslug w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

NYSA

2018

2021

34 848 645,84

11 616215,28

Wydatkowano 11.616.215,28 zl. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Dost?p do kanallzacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej
Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul, Moniuszki
1.3.1.21 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska,
Mostowa/Wyspiahskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu
monitoringu wizyjnego miasta

NYSA

2019

2028

100 000,00

10 000,00

Wydatkowano 8.428,08 z\. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Zakup ustug dost?pu do internetu - Urz^d Miejski w Nysie Zapewnienie dost?pu do internetu

NYSA

2018

2020

48 000,00

24 000,00

Wydatkowano 21.402,00 z\. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Przyst^pienie do umowy Programu Wydlu^onej Gwarancji na piec
<ondensacyjny znajduj^cy si? w ^wietlicy wiejskiej w sotectwie
1.3.1.23
Zlotogfowice - Udost?pnienie informacji na temat sposobie
gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa

NYSA

2018

2021

2 029,50

344,40

Swiadczenie uslug polegaj^cych na dor?czaniu korespondencji w
1.3.1.24 obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ci^gto^ci dziatania
Gminy

NYSA

2018

2020

420 000,00

210 000,00

Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano
zgodnie z umow^. Wydatki wykonano w catosci.

Zakup ustugi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie
1.3.1.25 wykonania ci^gto^ci zadania

NYSA

2018

2020

100 000,00

50 000,00

Zaplanowane na 2019 r. zadanie zrealizowano
zgodnie z umow^. Wydatki wykonano w calosci.

Naprawa drfig gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019 2022 - Zapewnienie bezpieczeiistwa na drogach

NYSA

2019

2022

1 620 000,00

420 000,00

Wydatkowano 400.000,00 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umowq.

Kompleksowa asysta w zakresie wdro^enia wybranych przez Strony
obszardw w zakresie ktdrych moiliwe byioby zwi?kszenie wptywbw z
1.3.1.27 podatkiw i oplat stanowi^cych doch6d budzetu - Zwi?kszenie
dochoddw w podatku od nieruchomo&ci od osdb prawnych

NYSA

2019

2022

85 000,00

34 000,00

Wsp6tkor2ystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy
1.3.1.28 Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeristwa na
drogach

NYSA

2019

2023

110 000,00

22 000,00

NYSA

2019

2020

844 000,00

632 500,00

1.3.1.22

1.3,1.26

1.3.1.29

Serwis sieci I urzadzert o^wietlenia drogowego na terenie Gminy
^jysa - Zapewnienie bezpieczehstwa na drogach

Zaplanowane na 2019 r. zadanie wykonano w
calosci.

Nie wydatkowano zadnej kwoty. Podpisano umow^
z wykonawcq.

Wydatkowano 19.458,89 zl. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.
Wydatkowano 605.669,39 zl. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj^cego cz miasta Nysy w rejonie ulic
1.3.1.30 SzlaK Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Stowiartskiej, J6zefa
Poniatowskiego i Tadeusza Kosciuszki - Ksztattowanie fadu
przestrzennego

NYSA

2019

2020

17 600,00

8 600,0

Sporzgdzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Watbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej wraz z terenami przyleglymi wsi Radzikowice,
Go^winowice i J^drzychbw - Ksztattowanie tadu przestrzennego

NYSA

2019

2020

32 000,00

16 000,0

1.3.1.31

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
^rzestrzennego terenow przemystowych wsi Go^winowice i
1.3.1.32
Gtbin6w wraz z terenami przylegtymi - Ksztattowanie tadu
^rzestrzennego

1.3.1.33

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Konradowa oraz cz?Sci miasta Nysy w rejonie
ulicy Jagiellortskiej i Nowowiejskiej - Ksztatowanie tadu
^rzestrzennego

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.34 orzestrzennego obejmuj^ce grunty wsi Gf^bin6w - Ksztattowanie
adu przestrzennego

Wydatkowano 8.800,00 z\. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

Wydatkowano 16.000,00 z\. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umowq.

NYSA

2019

2020

25 000,00

12 500,0

Wydatkowano 12.500,00 z\. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

NYSA

2019

2020

37 100,00

18 550,00

Wydatkowano 18.550,00 z\. Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

NYSA

2019

2020

18 900,00

9 450,00

Wydatkowano 9.450,00 zl. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.

1.3.1.35

Majem urz^dzert o^wietieniowych ul. Kolejowa, Wroctawska, Rynek,
Celna - Zapewnienie bezpieczertstwa na drogach

NYSA

2019

2025

176 000,00

12 000,00

1.3.1.35

OdptatnoSP za najem pomieszczert Klub Seniora - Odptatne
uzytkowanie pomieszczert ul. Ujejskiego 25

NYSA

2019

2022

1 242,00

125,00

Wyptata odszkodowania za grunt przej^ty przez Gmin Nysa, z
1.3.1.37 mocy prawa - Realizacja postanowiert decyzji Starosty Nyskiego nr
GG.ll.683.1S.2013.16.19z dnia 11.06.2019 r.

NYSA

2019

2020

506 687,50

320 000,00

Zarz^dzanie niemchomo^ciami gminnymi - lokaie mieszkalne i
1.3.1.38 uzytkowe - Zapewnienie utrzymania we wtaSciwym stanie
mieszkaniowego zasobu Gminy

NYSA

2019

2020

721 000,00

0,00

Wydatkowano 11.014,88 z\, Zaplanowane na 2019
r. zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.
Wydatkowano 123,00 z\. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow^.
Wydatkowano 320.000,00 zf. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano w catosci.

Wytoniono wykonawc i podpisano umow^.
Do dnia 31.12.2019 r. wplyn^ty 564 wnioski

Wyptata ^wiadczenia pienii:nego "bon wychowawczy" - Wspieranie
1.3.1.39 rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci zamieszkuj^cych Gmin^ Nysa
oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny

NYSA

2019

2020

3 000 000,00

0,00

o przyznanie swiadczenia, wydano 248 decyzji
przyznaj^cych swiadczenie na kwot^ 1.469.500,00
z\,

Utrzymanie czysto^ci podwrtrek gminnych - Utrzymanie czysto^ci i
zieleni niskiej na podwbrkach gminnych

NYSA

2020

2022

540 000,00

0,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wyioniono
wykonawc^ i podpisano umow.

Utrzymanie czystoSci poprzezzamiatanie mechaniczne lub r^czne
1.3.1.41 ulic, chodnikdw i parkingrtw - Utrzymanie czysto^ci gminnych dr^g,
oarkingrtw, terendw zielonych nie obj?tych stafym utrzymaniem

NYSA

2020

2022

960 000,00

0,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wybniono
wykonawc^ i podpisano umow^.

1.3.1.40

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
Utrzymanie czystoci i zielenl nlskiej w obr^bie Rejonu Nr I 1.3.1.42 Utrzymanie gminnych teren6w zielonych

NYSA

2020

2022

405 000,00

0,00

1.3.1.43 Odbieranie nieczysto^ci z koszy ulicznych - Utrzymanie czysto^ci

NYSA

2020

2022

760 000,00

0,00

Zimowe utrzymanie dr6g gminnych w sezonie 2019/2020 1.3.1.44 Zapewnienie bezpieczeristwa na drogach

NYSA

2019

2020

600 000,00

200 000,00

Strategia rozwoju elektromobilno^d dla Gminy Nysa - Opracowanie
strategii stuz^cej realizacji celpw wynikaj^cych m.in. z Programu
1.3.1.45 Rozwoju Elektromobtlno^ci w ramach Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

NYSA

2019

2020

49 815,00

0,00

Zakup specjalistycznych ustug opiekuficzych dla os6b z
1.3.1.46 zaburzeniami psychicznymi - Zabezpieczenie wykonania ustugi u
os6bzzaburzeniami

NYSA

2019

2020

632 000,00

0,00

Pilnowanie i ochrona obiektu Noclegowni - Zabezpieczenie
1.3.1.47 wykonania ci^gtoici zadania

NYSA

2019

2020

157 671.00

0,00

Monitoring budynku OPS - Zabezpieczenie mienia i budynku przed
1.3.1.48 kradzie^^ i wtamaniem

NYSA

2019

2022

4 200.00

0,00

Utrzymanie czysto^ci i zieieni niskiej na terenie 1 cz^ic\ parku
1.3.1.49 miejskiego - Utrzymanie gminnych terenpw zielonych

NYSA

2019

2020

150 000,00

0,00

Administrowanie FSO, w tym realizacja przegl^d^w, napraw 1
1.3.1.50 odczyt^w - Utrzymanie mienia gminnego

NYSA

2019

2020

84 000,00

0,00

Administraowanie obiektami gminnymi - skatepark - Utrzymanie
1.3.1.51 mienia gminnego

NYSA

2019

2020

70 000,00

0,00

Administrowanie obiektem dworca PKP- Utrzymanie mienia
1.3.1.52 minnego

NYSA

2019

2020

97 000,00

0,00

1.3.1.53 Ustuga Ecoharmonogram - Utrzymanie czysto^d

NYSA

2019

2020

6 000,00

0,00

Utrzymanie czystoSci przystank^w komunikacyjnych - Utrzymanie
1.3.1.54 czystoSd

NYSA

2019

2020

185 000,00

wykonawc^ i podpisano umow.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
Wydatkowano 7.340^18 zt. Zaplanowane na 2019 r.
zadanie zrealizowano zgodnie z umow$.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc i podpisano umow^.
W grudniu 2019 r. wytoniono wykonawc^ 1
podpisano umow^.
W grudniu 2019 r. wytoniono wykonawc^ i
podpisano umow^.
W grudniu 2019 r. wytoniono wykonawc^ i
podpisano umow^.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
W 2019 r. wydatk^w nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
W 2019 r. wydatk6w nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.
W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono

.

0,00

wykonawc^ i podpisano umow.

1.3.1.55 Utrzymanie szalet6w miejskich w Nysie - Utrzymanie czysto^ci

NYSA

2019

2020

120 000,00

0.0

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.55 przestrzennego cz?ci miasta Nysy w rejonie ulicy B. Prusa, J.
Kusocirtskiego i Zwycigstwa - Ksztatowanie tadu przestrzennego

NYSA

2019

2020

15 000,00

0,0

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i w 2020 r. podpisano umow.

Sporz^dzanie miejscowego pianu zagospodarowania
1,3.1.57 ^rzestrzennego obejmuj^cego cz^^6 miasta Nysy w rejonie uficy
rranciszkartskiej i tgkowej - Ksztatowanie tadu przestrzennego

NYSA

2019

2020

15 000,00

0.0

W 2019 r, wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i w grudniu 2019 r. podpisano umow^.

1.3.1.53

Decyzje o warunkach zabudowy - Ksztatowanie tadu
przestrzennego

NYSA

2019

2020

75 000,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano.
0,0 Przeprowadzono procedur^ wytonienia wykonawcy
i w 2020 r. podpisano umow,

1.3.1.59

Wyw6z i utylizacja produktiw ubocznych pochodzenia zwierz^cego
kat. 1 - Utrzymanie czysto^^i

NYSA

2019

2020

20 000,00

0,00

NYSA

2019

2020

230 000,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano.
0,00 Przeprowadzono procedur^ wytonienia wykonawcy
i podpisano umowQ.

NYSA

2019

2020

100 000,00

0,00

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.62 przestrzennego wsi Radzikowice - Ksztatowanie tadu
przestrzennego

NYSA

2017

2020

18 204,00

0,00

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
Drzestrzennego wsi Skorochdw oraz cz^^ci miasta Nysy w rejonie
1.3.1.63
ulic Otmuchowskiej, Mieczystawa 1 i Saperskiej - Ksztatowanie tadu
srzestrzennego

NYSA

2017

2020

28 720,00

0,00

Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umow^.

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.64 przestrzennego wsi Ztotogtowice - Ksztatowanie tadu
przestrzennego

NYSA

2017

2020

19 065,00

0,00

Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umowq.

Sporz^dzenle zmiany miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.65 przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz cz^ci wsi Mor^w <sztattowanie tadu przestrzennego

NYSA

2017

2020

14 300,00

0,00

Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umow^.

Przygotowywanie i dowozenie positk6w z produkt^w wfasnych dla
podopiecznych skierowanych z O^rodka Pomocy Spotecznej w
1.3.1.60
•Jysie - Pomoc w zakresie do^ywiania os6b w trudnej sytuacji
zyciowej

1.3.1.61

Zakup paliwa i materiatow eksploatacyjnych do samochoddw Gminy
Nysa - Zapewnienie ci^gtotoi dziatalnia

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umow^.

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Wytoniono
wykonawc^ i podpisano umowQ.
Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umow^.

Sporz^dzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.66 przestrzennego wsi Niwnica - Ksztaltowanie tadu przestyrzennego

NYSA

2017

2020

17 900,00

0,00

Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umowa.

Sporzcjdzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
1.3.1.67 przestrzennego wsl Hajduki Nyskie - Ksztaftowanie tadu
przestrzennego

NYSA

2017

2020

16 400,00

0,00

Wydatkow na 2019 r. nie planowano. Zaplanowane
na 2019 r. zadania zrealizowano zgodnie z umowa.

121 261.341,49 ^?;iF-

;> 1.3.2* ^ wydatkl maj^tkowe

.34 336140,39

"Dokapitalizowanie spdlki "AKWA" - na splat po^yczki inwestycyjnej
z WFOSiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na
realizacj^ zadania pn. "Poprawa jako^ci wody, pewno^ci zasilania
oraz warunk^w ochrony przeciwpoiarowej obejmuj^c^ miejscowo^d
Radzikowice, Go^winowice, Skorochdw, Gt^bin6w, S^kowice,
Niwnica, Wyszkdw Si., i Kubice" - Poprawa jako^ci wody, pewnoSci
zasilania oraz warunkdw ochrony przeciwpoiarowej

NYSA

2016

2028

5 000 000,00

0,00

Dokapitalizowania Spdtki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Sp6lka z
1.3.2.2 ograniczon^ odpowiedzialno^ci^ z siedzib^ w Nysie - Wsparcie dla
kredytu na budow^ k^pieliska i budow^ mieszkart

NYSA

2017

2027

18 195 700,00

2 211 500,00

Wydatkowano 2.211.500,00 zt. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

NYSA

2017

2020

2 859 277,50

832 000,00

Wydatkowano 831.622,12 zl. Zaplanowane na
2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z umowa.

1 481 000,00

Wydatkowano 380.024,83 zh Zaplanowane na
381 000,00 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z

1.3.2.1

1.3.2.3

ludowa dr6g na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstafic^w
Sl^skich w Nysie - Rozw6j infrastruktury

1.3.2.4

Przebudowa drogi w ulicy Mitosza w Nysie - Poprawa infrastruktura
rogowej

Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa,
Wroclawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem
1.3.2.5 ransportu I zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa
nfrastruktury drogowej i warunkdw transportu

1.3.2.6

Judowa dr^g i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemystowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w
obr^bach wsi Radzikowice i Go^winowice - Etap II - Rozwdj
nfrastruktury

Dokapitalizowanie Spfitki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Spfilka z
1.3.2.7 graniczon^ odpowiedzialno^ci^ - Wsparcie dla kredytu na budow^
espolu trzech budynk^w
•
,

NYSA

2018

2020

W 2019 r. wydatkow nie planowano.

harmonogramem.

NYSA

2016

2020

37 555 762,31

Wydatkowano 24.626.350,24 z\, Zaplanowane na
2019 r. zadanie zreaiizowano zgodnie z
24 716 998,72 harmonogramem. Podpisano umowa na dostawa
autobusow elektr.

NYSA

2019

2020

28 301 981,67

Wydatkowano 5.870.566,31 z\, Zaplanowane na
5 901 981,67 2019 r. zadanie zrealizowano zgodnie z
harmonogramem.

NYSA

2019

2029

27 337 960,00

W zi^zku ze zmian^ harmonogramu realizacji
282 660,00 inwestyqi i jej finansowania, nie wydatkowano
zadnej kwoty.

1.3.2.8

"Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 10 z
oddziafami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada" Zmniejszenie zuZycia energii

NYSA

2019

2020

0,00

0,00

Przedsi^wzigcie usuni^to z WPF na sesji w dniu 20
grudnia 2019 r.

1.3.2.9

Budowa ci^gu pieszo - rowerowego w Skorochowie - etap Poprawa infrastruktury drogowej

NYSA

2019

2020

154 960,00

0,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Ztozono
wniosek o dofinansowanie w ramach PROW.

NYSA

2019

2020

234 700,00

0,00

W 2019 r. wydatkow nie planowano. Podpisano
umow^ o dofinansowanie w ramach PROW.

Modernizacja Swietlicy wiejskiej w Hajdukach Nyskich - etap 1.3.2.10 3odniesienie atrakcyjno^ci wsi oraz poprawa jako^c! Zycia
mieszkartcOw

odstqpiono od zawarcia umowy na wykonanie tego
1.3.2.11 Centrum historii Twierdza Nysa - Opracowanie koncepcji

NYSA

2019

2020

140 000.00

10 000,00

zadania w 2019 roku. Zadanie jest planowane do
realizacji w 2020 roku.

