
Zmiany dotyczyly zarowno planu dochodow jak i wydatkow budzetowych na zadaniach

wlasnych oraz zleconych i s^ one zawarte w zai^cznikach 1 i 2 do ,,Informacji z

wykonania budzetu Gminy Nysa za 2018 r.".

-607.492,50

-8.480.816,43
+7.540.388,37

-33.667.968,40
+34.384.162,74

-26.821.752,94
+27.870.882,84

Zwi^kszenia
Zmniejszenia

7.800.000,00

43.310.932,33

258.211.215,48

222.700.283,15

Plan po
zmianach

8.407.492,50

44.251.360,39

257.495.021,14

221.651.153,25

Plan na 2018 r.
wg uchwaly
budzetowej

Rozchody
(wg informacji dodatkowej do
zai^cznika nr 1 i 2)

Przychody
(wg informacji dodatkowej do

zal^cznika nr 1 i 2)

Wydatki budzetowe
(zal^cznik nr 2)

Dochody budzetowe
(zal^czniknr 1)

Wyszczegolnienie

Czsc opisowa do informacji o realizacji
budzetu Gminy Nysa za 2018 r.

Uchwalq Nr XLVII/705/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r.

zostal uchwalony budzet Gminy Nysa na 2018 rok.

Dochody budzetowe ustalone zostaly w wysokosci 221.651.153,25 z\, wydatki

budzetowe na kwot^ 257.495.021,14 zJ, natomiast przychody przyj^to w kwocie

44.251.360,39 z\, a rozchody w kwocie 8.407.492,50 zf.

W ci^gu roku budzetowego, na podstawie uchwal Rady Miejskiej i zarz^dzen

Burmistrza wprowadzane byly zmiany do budzetu obejmuj^ce zarowno zwi^kszenia,

jak i zmniejszenia budzetu, a takze przeniesienia budzetowe. Wszystkie uchwaly

i zarz^dzenia po podj^ciu byly przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do

badania.

Zmiany budzetu na dzien 31.12.2018 r. przedstawiaj^ si^ nast^puj^co:



Dochody budzetowe (zal^cznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodow budzetowych w wysokosci 222.700.283,15 zl

zrealizowana zostala w 2018 r. na kwot^ 220.486.847,75 zl, co stanowi 99,01%

prognozy rocznej, przy czym:

-prognozowane zadania wfasne w wysokosci 170.292.791,15 zl zrealizowano

w kwocie 169.689.932,09 zl, co stanowi 99,65 % prognozy rocznej,

-prognozowane dochody biez^ce w wysokosci 205.750.729,02 zl zrealizowano

w kwocie 206.547.493,10 zl, co stanowi 100,39 % prognozy rocznej,

-prognozowane dochody maj^tkowe w wysokosci 16.949.554,13 zl zrealizowano

w kwocie 13.939.354,65 zl, co stanowi 82,24 % prognozy rocznej.

Z zaplanowanych do zbycia w 2018r. nieruchomosci gminnych, sprzedano
nizej wymienione nieruchomosci:

1)w drodze przetargu:
-3 dzialki  przeznaczone pod zabudow^ mieszkaniow^ jednorodzinn^

zlokalizowane w Nysie - obr^b Gorna Wies,
-6 lokali mieszkalnych w Nysie przy ulicach: Bielawskiej, Karola Miarki,

Mariackiej,
Ogrodowej, Piastowskiej i w Rynku

-udzial w lokalu mieszkalnym, polozonym w Nysie przy ul. Armii Krajowej,
-2 lokale uzytkowe: garaz, polozony w Nysie przy ul. Boleslawa Smialego

i lokal uzytkowy przy ul. Sudeckiej 8,
-4 nieruchomosci zabudowane polozone w Zlotoglowicach, Goswinowicach,

Przel^ku i w Nysie (tern bylego FSO)
-4 nieruchomosci niezabudowane polozone w Kubicach i w Lipowej;

2)w drodze bezprzetargowej:
-2 lokale mieszkalne na rzecz najemcow,
-3 nieruchomosci  na popraw^ warunkow zagospodarowania gruntow

przyleglych, polozone w Nysie, J^drzychowie i w Lipowej;
3)oddano  w uzytkowanie  wieczyste   17  nieruchomosci   gruntowych

niezabudowanych, polozonych w Nysie w obr^bie Srednia Wies i Zamlynie.
Zaplanowany na 2018r.  dochod ze sprzedazy nieruchomosci  zostal

w pelni zrealizowany.

Zaleglosci  w dochodach  na  koniec okresu sprawozdawczego wynosz^
24.434.085,95 zl, a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (sci^gana
przez OPS zaleglosc 8.963.294,01 zl wynosz^ 15.470.791,94 zl.
Zaleglosci wyst^puj^ szczegolnie w:

•podatku od nieruchomosci
-osoby prawne-  2.764.916,19 zl

-osoby fizyczne- 4.071.363,86 zl
•podatku rolnym

-osoby fizyczne-111.488,00 zl



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

76.514,35

7.034,00

1.144,00

0,00
0,00

612,69
67.723,66

Rozlozenie na
raty, odroczenie

terminu
platnosci

13.763,84

4.749,95

0,00

0,00
0,00

222,13
8.791,76

Umorzenie
zaleglosci

podatkowych

Skutki decyzji wydanych przez
organ podatkowy na

podstawie ustawy - Ordynacja
Podatkowa

2.914.117,56

0,00

24.234,00

0,00
0,00
0,00

2.889.883,56

Skutki
udzielonych ulg
i zwolnieh (bez
ulg i zwolnieh
ustawowych)

7.890.227,06

0,00

0,00

701.311,43
3.440,00

219.421,00
6.966.054,63

Skutki
obnizenia
gornych
stawek

podatkow

RAZEM:

Odsetki od nie term, wplat
z tytulu podatkow i oplat

Wplywy z tytulu kosztow
egzekucyjnych, oplaty
komorniczej i kosztow
upomnieh

Podatek od srodkow
transportowych

Podatek lesny
Podatek rolny
Podatek od nieruchomosci

Wyszczegolnienie

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnieh, wezwah, tytulow
egzekucyjnych starano si zmniejszyc powstale zaleglosci.

Do 31 grudnia 2018 r.:
•wystawiono do egzekucji 2.462 tytulow wykonawczych,
•przekazano do s^du 35 wnioskow o wpis do hipoteki przymusowej,
•przekazano do syndyka 2 zgloszenia wierzytelnosci,
•wyslano 7.271 wezwah do zaplaty i upomnieh.

Skutki obnizenia gornych stawek podatkowvch. ulo. odroczeh i umorzeh na
dzieh 31.12.2018 r.
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podatku od srodkow transportowych
-osoby prawne
-osoby fizyczne

oplatach za gospodarowanie odpadami
oplatach za wieczyste uzytkowanie
dochodach z najmu i dzierzawy
wplywach z tytulu kar i odszkodowah
wynikaj^cych z umow (w tym bezumowne korzyst.)  -
wplywach z podatku od dzialalnosci gospodarczej
osob fizycznych w formie karty podatkowej
wplywach za media oraz gosp. odpadami
wplywach z tytulu nabycia prawa wlasnosci oraz
prawa uzytkowania wieczystego (w tym na raty)
grzywnach mandatach i innych karach
w tym za wycink^ drzew
zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym



Wydatki budzetowe (zal^cznik Nr 2)

Realizacja wydatkdw w okresie sprawozdawczym wyniosta 234.709.407,57 zt,

na planowan^ kwot 258.211.215,48 zt, co stanowi 90,90 % planu rocznego. Wydatki

biez^ce zrealizowano w kwocie 189.361.883,20 zt, na planowan^ kwot^

202.213.685,70 zt, co stanowi 93,64 % planu rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^

si^ kwot^ 45.347.524,37 z\ na planowane w wysokosci 55.997.529,78 z\, co stanowi

80,98 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 41.732.524,37 z\ na planowane

52.261.629,78 z\, co stanowi 79,85 % planu.

Szczegotowa realizacja wydatkow budzetowych zawarta jest w zat^czniku Nr 2.

Szczegotow^ realizacj^ wydatkow inwestycyjnych zawiera zat^cznik Nr 4.

Dziaf O1O Rolnictwo i iowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 1.884.977,11 z\ zrealizowano w wysokosci

1.722.510,92 z\, tj. 91,38 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

1.222.510,92 zl, na planowan^ kwot^ 1.264.077,11 zt, co stanowi 96,71 % planu

rocznego. Wydatki maj^tkowe planowane w wysokosci 620.900,00 zt

(dokapitalizowanie Spotki Wodoci^gi i Kanalizacja ,,AKWA"), zrealizowano w kwocie

500.000,00 zt, co stanowi 80,53 % planu rocznego. Wydatkow inwestycyjnych nie

planowano.

Wydatki biez^ce to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki Rad
Soteckich, optata dla Izby Rolniczej w Opolu stanowi^ca 2 % udziatu w podatku rolnym,
diety dla sottysow oraz sktadki za udziat w stowarzyszeniach.

Wydatki Rad Soteckich to mi^dzy innymi prenumerata czasopism, zakup
materiatow i sprz^tu gospodarczego do prac porz^dkowych, zakup artykutow
biurowych i spozywczych zwi^zanych z biez^c^ dziatalnosci^ sotectw.

Pzial 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w enerqi^
elektrycznq, qaz i wod^

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 446.000,00 zt zrealizowano
w wysokosci 398.662,56 zt, tj. 89,39 % planu.

W ramach dziatu realizowano wydatki zwi^zane z doptatq do taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wod^ i zbiorowego odprowadzania sciekow od dnia
1 pazdziemika 2017 r. realizowanego przez Spotk^ Wodocigi i Kanalizacja ,,AKWA"
w wysokosci 3,00 zt, do ceny miesi^cznej optaty abonamentowej dla odbiorcow
korzystajqcych z ustug dostawy wody.



DziaJ 600 Transport i I^cznosc

Planowane wydatki w kwocie 22.648.708,86 zl zrealizowano w wysokosci

13.546.443,47 zl, tj. 59,81 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano

w kwocie 6.797.024,34 zl, na planowan^ kwot^ 7.532.580,83 zl, co stanowi 90,24 %

planu rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^ si^ kwot^ 6.749.419,13 zl na planowane

w wysokosci 15.116.128,03 zl, co stanowi 44,65 % planu rocznego, s^ to w calosci

wydatki inwestycyjne.

Rozdz. 60004 Lokalnv Transport Zbiorowv

Swiadczenie uslug w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie
miasta i gminy Nysa odbywalo s\^ w oparciu o Urnow^ Nr 2016.RW.GK.42 z dnia
01.06.2016 r. w obr^bie granic administracyjnych Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchow,
przez Miejski Zaklad Komunikacji Sp. z o.o. Spolce MZK przysluguje rekompensata na
pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Doptata do jednego wozokilometra wynosila
3,44 zl zarowno dla przewozow otwartych jak i zamkni^tych. Autobusy komunikacji
miejskiej docieraj^ niemal w kazdy rejon miasta oraz do wi^kszosci miejscowosci
Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchow, na podstawie zawartego porozumienia i Umowy
z dnia 17 listopada 2016 r. Sprzedaz biletow jednorazowych ewidencjonowana jest

w kasach fiskalnych znajduj^cych si^ w autobusach. Ewidencja sprzedazy biletow
miesi^cznych prowadzona jest za pomoc^ programu komputerowego
z uwzgl^dnieniem imiennej listy osob korzystaj^cych z biletow miesi^cznych.

Rozdzial 60016 (Droqi publiczne qminne^ i 60017 f Droqi wewnetrzne)

Obejmuje w szczegolnosci wydatki na:

-naprawy chodnikow

*remonty cz^stkowe-155,00 m2
*nawierzchnia z plyt i kostek betonowych-747,00 m2

*montaz kraw^znikow i obrzezy-278,00 m2

-utrzymanie drog gruntowych

*profilowanie drog z zag^szczeniem               -107.603,30 m2
*wyrownanie tluczniem                     -1.528,00 m3
*nawierzchnia z zuzla                                   -1.482,00 m2
*nawierzchnia z tlucznia                                 -500,00 m2

-utrzymanie drog utwardzonych o nawierzchni bitumicznej

*remonty cz^stkowe- 1.518,00 m2
*nawierzchnia bitumiczna-630,00 m2

-oznakowanie pionowe drog
*demontaz slupkow-112 szt.
*demontaz znakow (tarcz)-43 szt.



Planowane wydatki w kwocie 670.534,00 zl zrealizowano w wysokosci

556.756,39 zl, tj. 83,03 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

499.669,39 zl, na planowan^ kwot^ 531.733,00 zl, co stanowi 93,97 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 57.087,00 zl na planowane

w wysokosci 138.801,00 zl, co stanowi 41,13 % planu rocznego.

Zadania biezgee realizowane w 2018 roku to m.in.:
•zadania publiczne w ramach Programu wspolpracy z organizacjami pozarzgdowymi,
•udzial Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej  Regionalnej

Organizacji Turystycznej,
•organizacja ,,Otwarcia sezonu turystycznego",
•organizacja VI edycji Nyskiego Rajdu Trekkingowego Sladami Ksi^stwa Nyskiego

^ustawienie sfupkow do znaku-247 szt.
*montaz nowych znakow-91 szt.

*montaz znakow z odzysku-43 szt.

- utrzymanie terenow zielonych w pasie drogowym

*koszenie traw-476.741,00 m2
*piel^gnacja drzew-337 szt.
*wycinka drzew-3 szt.

*piel^gnacja krzewow-153 szt.

-utrzymanie drog utwardzonych o nawierzchni niebitumicznej

*remonty czgstkowe- 585,00 m2
*wykonanie scieku betonowego-16,00 m
*montaz kraw^znikow-20,00 szt.

-utrzymanie obiektow inzynierskich w drogach gminnych

*naprawa mostow-6 szt.
*naprawa przepustow-4 szt.

-utrzymanie zimowe drog (odsniezanie i zwalczanie sliskosci)

Rozdz. 60095 Pozostafa dzialalnosc

Utrzymanie czystosci przystankow.
Utrzymaniem przystankow komunikacyjnych w ilosci 230 szt. zajmowal si^

Miejski Zakfad Komunikacji Sp. z o.o. Na dzien 31.12.2017 r. Gmina Nysa utrzymywaia
w czystosci juz 202 szt. przystankow komunikacyjnych i 70 wiat, polozonych na jej
obszarze, dla ktorych Gmina jest wlascicielem lub zarzgdzajgcym. W zwigzku
z pozbawieniem z dniem 10 pazdziernika 2017 r. w trybie art. 10 ust.5 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.l440,ze zm.) odcinka
drogi krajowej nr 41 i odcinka drogi krajowej nr 46 kategorii drog krajowych
i zaliczeniem ich do kategorii drog wojewodzkich, w wyniku czego gmina przestala bye
zarzgdzajgeym dla 28 przystankow.

Dziaf 630 Turvstvka



•organizacja ,,Dni Twierdzy Nysa" i ,,Festiwalu O^nia i Wody",
•realizacja projektu ,,Sladami Malego Wiednia i Sl^skiego Rzymu",
•realizacja filmu z TVP ,,Dok^d na Urlop Nysa",
•zadania publiczne w ramach Programu wspolpracy z organizacjami

pozarz^dowymi.

Dziaf 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 9.447.672,42 z\ zrealizowano w wysokosci
8.427.026,07 z\, tj. 89,20 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano
w kwocie 4.443.283,28 z\, na planowan^ kwot^ 5.457.672,42 z\, co stanowi 81,41 %
planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ s\^ kwot^ 3.983.742,79 z\ na
planowane w wysokosci 4.990.000,00 zl, co stanowi 99,84 % planu rocznego.

Rozdz. 70004 Rozne iednostki qospodarki mieszkaniowei

Zadania realizowane w 2018 roku to m.in.:
•zarz^dzanie i administrowanie mieniem komunalnym,
•remonty i usuwanie awarii,
•zaliczki do wspolnot - udzial Gminy we wspolwJasnosci,
•odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,
•oplata za odprowadzenie wod opadowych i roztopowych,
•zaplata za media,

Rozdz. 70005 Gospodarka qruntami i nieruchomosciami

Zadania realizowane w 2018 roku to m.in.:
•wplaty do budzetu panstwa z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu lub

wyl^czenia gruntow z produkcji rolnej,
•sporz^dzanie  dokumentacji     niezb^dnej    do  uzyskania   zaswiadczen

o samodzielnosci lokali,
•wycena dzialek (zabudowanych i niezabudowanych), wycena lokali uzytkowych

oraz wycena lokali mieszkalnych,
•wyceny nieruchomosci zwi^zane z  przeksztalceniem prawa uzytkowania

wieczystego w prawo wlasnosci,
•ogloszenia o przetargach, komunikaty Burmistrza Nysy, ogloszenia uchwal Rady

Miejskiej,
•oplaty notarialne lub s^dowe,
•podatek od nieruchomosci za nieruchomosci gminne,
•odszkodowania za przej^te mienie.

Rozdz. 70095 Pozostala dziafalnosc

to w szczegolnosci:

•remonty lokali socjalnych, mieszkah komunalnych, budynkow, komorek
gospodarczych itp.,

•najem lokali socjalnych.



Dziai 710 Dziafalnosc usluaowa

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 552.304,00 zt zrealizowano
w wysokosci 357.410,63 zt, tj. 64,71 % planu. Niskie wykonanie wydatkow
spowodowane jest w szczegolnosci:

1)ograniczeniem wydatkow wskutek mniejszej ilosci wnioskow, ktore wptyn^ty
do Burmistrza Nysy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2)ograniczeniem wydatkow wskutek braku podstaw do zlecenia wykonania
operatow szacunkowych dla okreslenia wzrostu wartosci  nieruchomosci
wynikaj^cego  z   uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego (pobor jednorazowej optaty planistycznej),

3)ograniczeniem wydatkow z  uwagi  na  koniecznosc  zawarcia  aneksow
terminowych do umow na sporz^dzenie projektow miejscowych planow
zagospodarowania przestrzennego,

Wydatki poniesiono przede wszystkim na:
-podziaty,
-wznowienia i wskazanie granic,
-wypisy z rejestru gruntow,
-wypisy i wyrysy,
-opinie dot. rozgraniczen,

-plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
-studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa,
-decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
-wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dziaf 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 19.404.416,83 zt zrealizowano w wysokosci
18.180.473,51 zt, tj. 93,69 % planu. Wydatki te obejmuj^ zadania wtasne i zadania
zlecone. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 17.372.128,37 zt, na planowan^
kwot^ 18.418.407,93 zt, co stanowi 94,32 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykajg

si kwot^ 808.345,14 zt na planowane w wysokosci 986.008,90 zt, co stanowi 81,98
% planu. W tym:

Rozdz. 75011

Obejmuje wydatki zwi^zane z wykonywaniem zleconych gminie zadah
rz^dowych w zakresie spraw obywatelskich.

Rozdz. 75022

W 2018 roku odbyto si^:

17   sesji Rady Miejskiej,
62  posiedzenia komisji statych Rady Miejskiej,
2   posiedzenia zespotu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.



Na podstawie uchwaly Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia
2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokosci diet oraz zwrotu
kosztow podrozy sluzbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych
wyplacane byly w formie ryczaltu miesi^cznego. Wysokosc ryczaltu zroznicowana byta
w zaleznosci od funkcji pelnionych w Radzie Miejskiej lub jej komisjach i wynosite dla:

•Przewodnicz^cego Rady Miejskiej- 100% ryczaltu tj. 2.013,10 zt
•Wiceprzewodnicz^cego Rady Miejskiej- 80% ryczaltu tj. 1.610,48 zl
•Przewodnicz^cych Komisji- 75% ryczaltu tj. 1.509,82 zf
•Radnych b^d^cych czlonkami

2 komisji- 65% ryczaltu tj. 1.308,51 zl
•Radnych b^d^cych czlonkami

1 komisji- 45% ryczaltu tj.    905,89 zl
•Radnych nie b^d^cych czlonkiem

zadnej komisji- 30% ryczaltu tj.    603,93 zl

Wysokosc ryczaltu ulegala obnizeniu o 200 zlotych za kazd^ nieobecnosc
radnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 100 zlotych za kazd^ nieobecnosc na
posiedzeniu statej lub doraznej komisji. Oprocz pokrycia ryczaltow radnych oraz
Przewodnicz^cego RM srodki z budzetu Rady Miejskiej wydatkowano mi^dzy innymi na
zakup materialow i wyposazenia zwi^zanych z obslug^ Rady Miejskiej, Mlodziezowej
Rady i Rady Seniorow.

Rozdz. 75023

Obejmuje koszty zwi^zane z dzialalnosci^ Urz^du Miejskiego w tym USC, oraz
obslug^ interesantow.

Srodki wydatkowano mi^dzy innymi na:
•   wynagrodzenia, sredni stan zatrudnienia w Urz^dzie Miejskim w 2018r. to 184,16

etatow, w tym roboty publiczne 11,56 etatow,
delegacje i szkolenia,
badania okresowe pracownikow,
wydatki z ZFSS,
zakup srodkow czystosci i materialow gospodarczych,
zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
zakup paliwa i akcesoriow do samochodow sluzbowych,
zakup materialow, wyposazenia oraz urz^dzeh biurowych i komputerowych,
zakup materialow zwi^zanych z obslug^ gosci,
zakup materialow eksploatacyjnych i podzespolow do komputerow i do drukarek,
zakup, serwis i rozbudow^ programow komputerowych,
przegl^dy okresowe, napraw^ i konserwacj^ drukarek,
utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
wsparcie techniczne uzytkowanych systemow i urz^dzeh,
zakup licencji i dost^pu do pcrtali,
uslugi dost^pu do Internetu i transmisji danych,
remonty i naprawy,
wykonanie piecz^tek, drukow,
uslugi introligatorskie,
oplaty pocztowe,
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oplaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej,
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ogloszenia w prasie,
opiaty s^dowe i koszty egzekucji,
uslugi prawne,
koszty s^dowe i komornicze,
koszty ubezpieczen,
opiaty za media,
wydatki wynikaj^ce z przepisow dotycz^cych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pozostale odsetki w kwocie 2.022,00 zl dotycz^ zobowi^zania wobec ZUS
zmarlego Janusza Kukuryk w zwi^zku z nabyciem przez Gmin^ Nysa spadku po
zmarlym.

Urz^d Stanu Cywilnego
W okresie sprawozdawczym sporz^dzono 289 aktow malzenstw, 1.087 aktow zgonu
oraz przyj^to 664 informacje w sprawie urodzen oraz uhonorowano 48 par medalami
za dlugoletnie pozycie malzenskie.

Rozdz. 75075

Obejmuje koszty zwi^zane z zakupem materialow promocyjnych oraz
prowadzeniem promocji Gminy Nysa.

Rozdz. 75085 - Wspolna obsluqa iednostek samorzadu tervtorialneao

Gminny Zarz^d Oswiaty jest jednostk^ organizacyjn^ gminy utworzony uchwal^
Nr XXXVI/222/92 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 1992 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Zarz^du Oswiaty w Nysie zmienianej uchwalami 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 obslugi administracyjnej, oraz
organizacyjnej jednostek obslugiwanych w zakresie okreslonym w  3 uchwaly Nr
XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji
wspolnej obslugi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budzetowych
Gminy Nysa. Przeci^tne zatrudnienie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. 27,10 etatow.

Rozdz. 75095

Obejmuje w szczegolnosci koszty zwi^zane z:
•wspolprac^ z miastami partnerskimi,
•przynaleznosci^ do Zwi^zku Miast Polskich,
•administrowaniem obiektami dawnego FSO oraz dworca przy ul. Raclawickiej.

Dzial 751 Urz^dy naczelnvch organow wladzy
pahstwowey kontroli. ochrony prawa oraz sadownictwa

Planowane wydatki (tylko biez^ce) w kwocie 351.431,00 zl zrealizowano

w wysokosci 331.302,82 zl, tj. 94,27 % planu rocznego.



li

W dziale tym ponoszono wydatki w szczegolnosci na aktualizacj^ stalego
rejestru wyborcow Gminy Nysa oraz organizacj^ wyborow do rady gminy, rady powiatu
i sejmiku wojewodztwa oraz wyboru burmistrza.

Dziaf 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki (tylko biez^ce) w kwocie 9.400,00 zl zrealizowano
w wysokosci 1.934,25 z\, tj. 20,58 % planu rocznego. W dziale tym poniesiono tylko
wydatki na szkolenia w ramach pozostatych zadan obronnych oraz akcj^ kuriersk^.
Zaplanowane wydatki na swiadczenia rekompensuj^ce za cwiczenia wojskowe zostafy
zrefinansowane w calosci.

Dziaf   754  Bezpieczenstwo  publiczne  i  ochrona
przeciwpozarowa

Planowane wydatki w kwocie 5.171.688,98 zl zrealizowano w wysokosci
4.902.885,65 zl, tj. 94,80 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie
1.939.017,84 zl, na planowanq kwot^ 2.193.888,98 zl, co stanowi 88,38 % planu.
Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 2.963.867,81 zl na planowane
w wysokosci 2.977.800,00 zl, co stanowi 99,53 % planu rocznego.

Wydatki biez^ce obejmuj^ w szczegolnosci:

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straze Pozarne

Z budzetu Gminy pokrywane s^ wydatki na wyposazenie i funkcjonowanie 11
Ochotniczych Strazy Pozamych.

Rozdz. 75414 Obrona cvwilna

Obejmuje wydatki na zadania wlasne oraz zadania zlecone z zakresu obrony
cywilnej.

Rozdz. 75416 Straz Mieiska

W 2018 r. Straznicy Miejscy pelnili sluzb^ w godzinach 600-2200 od poniedzialku
do soboty, a obsluga monitoringu miejskiego cal^ dob^ przez 7 dni w tygodniu. Do
zadan Strazy Miejskiej nalezy w szczegolnosci:

•ochrona spokoju i porz^dku w miejscach publicznych,
•czuwanie nad porz^dkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie okreslonym

w przepisach o ruchu drogowym,
•zabezpieczenie miejsca  przest^pstwa,  katastrofy  lub innego podobnego

zdarzenia albo miejsc zagrozonych takim zdarzeniem przed dost^pem osob
postronnych lub zniszczeniem sladow i dowodow, do momentu przybycia
wlasciwych sluzb, a takze ustalenie, w miar^ mozliwosci, swiadkow zdarzenia,

•ochrona obiektow komunalnych i urz^dzeh uzytecznosci publicznej,
•wspoldzialanie z organizatorami i innymi sluzbami w ochronie porz^dku podczas

zgromadzeh i imprez publicznych,
•doprowadzanie osob nietrzezwych do izby wytrzezwieh lub miejsca ich

zamieszkania, jezeli osoby te zachowaniem swoim daj^ powod do zgorszenia



Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 2.289.650,00 z\ zrealizowano
w wysokosci 1.923.994,10 z\, tj. 84,03 % planu. Wydatki te obejmuj^ srodki na zaplat^
odsetek od zaci^gni^tych pozyczek i kredytow bankowych oraz wyemitowanych
obligacji przychodowych.

Dzial 758 Rozne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 7.314.089,49 z\ zrealizowano w wysokosci
4.311.171,05 z\, tj. 58,94 % planu. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 973.480,63
z\ na planowan^ kwot^ 3.954.389,49 zi, co stanowi 24,62 % planu. Wydatki maj^tkowe
zamykaj^ si^ kwot^ 3.337.690,42 z\ na planowane w wysokosci 3.359.700,00 z\, co
stanowi 99,34 % planu rocznego.

Zaplanowane wydatki biez^ce, to w szczegolnosci rezerwy ogolne i celowe
w kwocie 630.000,00 z\, zwrot nienaleznie pobranej subwencji ogolnej w latach
poprzednich w kwocie 390.260,00 zt., podatek od towarow i ustug (VAT) w kwocie
1.769.840,00 z\ oraz dotacja dla zakladu budzetowego Centrum Integracji Spolecznej
(CIS) w kwocie 358.338,75 zk Zaplacone odsetki od nieterminowych wptat podatku od
towarow i usiug (VAT) w kwocie 2.301,00 dotyczg oplaty prolongacyjnej zwi^zanej
z przesuni^ciem terminu platnosci podatku VAT.

Zaplanowane wydatki maj^tkowe, to dokapitalizowanie spotek gminnych
w kwocie 3.115.000,00 z\ (zrealizowano w kwocie 3.115.000,00 z\) oraz dotacje dla
powiatu w kwocie 184.000,00 z\ (wyplacono 178.173,80). i dla Wojewody Opolskiego
w kwocie 60.700,00 zt. (wyplacono 44.506,62).

12

w miejscu publicznym, znajdujq si^ w okoiicznosciach zagrazaj^cych ich zyciu
lub zdrowiu albo zagrazaj^ zyciu i zdrowiu innych osob,

• informowanie spotecznosci lokalnej o stanie i rodzajach zagrozen, a takze
inicjowanie i uczestnictwo w dzialaniach maj^cych na celu zapobieganie
popeJnianiu przest^pstw i wykroczen oraz zjawiskom kryminogennym
i wspoldzialanie w tym zakresie z organami panstwowymi, samorz^dowymi
i organizacjami spolecznymi.

Kontrol^ obj^ty jest teren miasta i gminy. Wydatki Strazy Miejskiej zwi^zane S3
przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracownikow, badaniami okresowymi,
szkoleniami, podrozami sluzbowymi, posiJkami profilaktycznymi, umundurowaniem,
napraw^ i utrzymaniem radiowozow i rowerow.

W 2018 r. na^ozono 238 mandatow za ponizsze wykroczenia:

-spozywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym-79
-bezpieczenstwo i porz^dek w komunikacji-68
-psy bez opieki (prowadzenie psa bez kaganca), brak szczepien-38
-spalanie odpadow-37
-zasmiecanie miejsca dost^pnego dla publicznosci-6
-pozostate-10

Dziaf 757 Obsiuqa dlugu publiczneqo
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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^d^ce 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 zadan oswiatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)
ustala wysokosc przekazywanych kwot:

1. Podstawowa roczna kwota dotacji na jednego ucznia dla przedszkoli
publicznych - 100% - 8.576,91 tj. 714,74 zl na 1 miesi^c ustalana jest na
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadah oswiatowych, dla
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6.
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d.

c.

b.

a.

4

3.

2.

1.

Lp.

Dzial 801 Oswiata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 71.970.870,81 zl zrealizowano w wysokosci

70.724.211,74 zl, tj. 98,27 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano

w kwocie 60.640.639,63 zl, na planowan^ kwot^ 61.872.695,81 zl, co stanowi 98,01%

planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si kwot^ 10.083.572,11 zl na

planowane w wysokosci 10.098.175,00 zl, co stanowi 99,86 % planu rocznego.

Rozdzial 80101 i 80110 - Szkolv podstawowe i Gimnazia

TABELA: Ilosc szkol i oddzialow, liczba uczniow oraz zatrudnienie w 2018 roku
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Razem ksztalceniem specjalnym obj^to 7 uczniow.

* Srednia liczba uczniow w okresie 01.01.2018 - 31.12.2018

3.517.818,46

405.924,86

477.983,22

1.023.187,93

436.143,84

487.993,31

686.585,30

Wykonanie na
31.12.2018 r.

3.519.267,89

405.925,00

477.992,00

1.023.452,89

436.144,00

488.002,00

687.752,00

Plan

358

63
32

53

29

78

103

Liczba
uczniow*

t^cznie:

Diecezjalna Szkola Podstawowa -
oddzialy gimnazjalne w Nysie

Szkola Podstawowa w PrzeJ^ku

Szkola Podstawowa w Lipowej
+ ksztalcenie specjalne

Szkola Podstawowa w
Domaszkowicach

Diecezjalna Szkola Podstawowa
+ ksztalcenie specjalne

Niepubliczna Szkola Podstawowa
w Nysie + ksztalcenie specjalne

Wyszczegolnienie

niepublicznych przedszkoli 75% - 6.432,68 zl tj. 536,06 na 1 miesi^c wg art. 17
ust. 3 ww ustawy

2.Podstawowa roczna kwota dotacji  dla szkol podstawowych, w ktorych
zorganizowano oddzial przedszkolny - 4.819,88 tj. 401,66 z\ 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^kszaj^cego, o ktorym mowa w art. 14 ust. 1, ktory dla szkol
zlokalizowanych na wsi wynosi 1,4222 wg wyzej ustalonych zasad miesi^czna
kwota   dotacji   na   ucznia   w  szkole   podstawowej     na   wsi
w 2018 r. wynosi 1.003,94 zl. Gmina Nysa na podstawie Uchwaly nr
XLVIII/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 okreslona w art. 25 ust. 1 ustawy wyplaca kwot^ w wysokosci
1.267,86 zl.

4.Dotacje dla szkol niepublicznych ustala si na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
o finansowaniu zadah oswiatowych i wynosz^:

•dla niepublicznej szkoly podstawowej - miesi^czna dotacja na ucznia
486,11 zl  (rownowartosc subwencji  oswiatowej  na ucznia szkoly
podstawowej Gminy Nysa)

•niepubliczne oddzialy gimnazjalne - miesi^czna dotacja na ucznia 511,03
zl (rownowartosc subwencji oswiatowej na ucznia gimnazjum Gminy
Nysa).

TABELA: Dotacje podmiotowe przekazywane dla szkol do 31.12.2018 r.
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Razem ksztatceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju obj^to 6 dzieci
*Srednia liczba dzieci 01.01.2018-31.12.2018
Oplaty
Oplata jest pobierana za kazd^ rozpocz^t^ godzin^ zaj^c dziecka do lat 5 wykraczaj^c^
poza realizacj^ podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 1 zl.
Oplaty nie s^ naliczane od dnia 1 wrzesnia roku, w ktorym dziecko konczy 6 lat
i rozpoczyna si dla niego obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego. Zasady
pobierania oplat do konca sierpnia 2018 r. okreslala Uchwala nr XXXIII/504/17 Rady

2.284.971,36

220.459,88

618.073,41

212.992,52

129.368,37

107.211,44

927.469,55

62.257,30

6.890,10

Wykonanie
na

31.12.2018r.

2.286.230,00

220.470,00

618.100,00

213.000,00

129.800,00

107.880,00

927.470,00

62.260,00

7.000,00

Plan 2018 r.

317

35
96
25
17

13
101
13
17

Liczba
dzieci*

Razem

Prywatne Przedszkole Smerf + wcz. wsp.

Prywatne Przedszkole ,,BA3KOWY SWIAT"

Publiczne Przedszkole Lipowa

Przedszkole Domaszkowice

Publiczne Przedszkole Przel^k

Publiczne Przedszkole LOBUZIAKI + w. ws.

Oddzial przedszkolny w SP w Lipowej

Oddzial przedszkolny DOMASZKOWICE

Wyszczegolnienie

Dotacje dla dzialaj^cych na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne nie b^d^ce jednostkami samorz^du terytorialnego:

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli.
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(80103)
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przedszk. w szk.

Administr. Obsiuga

w tym dyplomowa.

w tym mianowani

w tym kontraktowi

w tym stazysci

Hose etatow

Zatrudnienie w tym

Liczba dzieci
wg.proj.org

Hose oddziaiow

Hose przedszkoli

Wyszczegolnienie

2)
d.

c.

b.

a.

1)
4

3.

2.

1.

Lp.

i Przedszkola

TABEUV: Ilosc szkol i oddzialow, liczba uczniow oraz zatrudnienie w 2018 roku

oodstawowvehRozdziat 80103 i 80104 - Oddzialv Drzedszkolne w szkotach



*Srednia liczba dzieci 01.01.2018 - 31.12.2018

Za dzieci ucz^szczaj^ce do placowek na terenie Gminy Nysa a nieb^d^ce jej
mieszkahcami z tytulu zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego od innych gmin
otrzymano kwot^ 351.670,09 z\.

Rozdziat 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 szkol:

-umowy z osobami fizycznymi na dowoz uczniow,
-oplata dowozu na trasie Nysa-Radzikowice-S^kowice-Nysa uczniow do Szkoly

Podstawowej nr 1 w Nysie,

16

239.730,71

4.664,56

2.089,20

213.880,12

7.186,74

5.309,58

6.600,51

31.12. 2018 r.
Wykonanie na

38
1

1

33
1
1

1

dzieci*
Liczba

Razem

Gmina Otmuchow

Gmina Niemodlin

Gmina Pakoslawice

Gmina Opole

Gmina Paczkow

Gmina tambinowice

Wyszczegolnienie

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
zobowi^zana jest do zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego na dzieci bd^ce
mieszkahcami gminy a uczszczaj^ce do placowek prowadzonych na terenie innych
gmin.

W zwi^zku z cytowanymi przepisami do 31.12.2018 r.  innym gminom
przekazano dotacje:
TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy.

403,42
3:4/6

Udziat
Gminy
na jedno
dziecko

691,36
1:4/6

Calkowity
koszt na
jedno
dziecko

1.390
4

Liczba
dzieci
srednio w
miesi^cu

6.729.098,70
3

Wydatki
minus
dochody

4.802.855,49
2

Dochody na
31.12,2018
plus dotacja
przedszkolna
i subwencja

11.531.954,19
1

Wydatki na
31.12.2018 r.

(bez dotacji,
remontow
i inwestycji)

Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ustalenia oplat za swiadczenie
udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gmin^ Nysa, od wrzesnia
2018 r. obowi^zuje Uchwafa nr LV/830/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia
2018 r. w sprawie opfat za swiadczenia udzieiane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gmin^ Nysa zmieniona Uchwaf^ nr LVII/854/18 Rady Miejskiej
w Nysie z dnia 25 wrzesnia 2018 r.

TABELA: Miesi^czny koszt utrzymania jednego dziecka w 2018 roku
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-zwroty kosztow dowozu uczniow niepeinosprawnych ucz^szczaj^cych do
Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci gluchych i stabo slysz^cych
w Raciborzu,

-umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdow uczniow do
szkol i z powrotem.

Rozdziaf 80146 Doksztafcanie i doskonalenie nauczvcieli

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budzecie Gminy wyodr^bnione S3
osrodki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
w tym organizacj^ systemu doradztwa zawodowego w wysokosci 1 % planowanych
srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarz^dzenie Nr
1530/2018 Burmistrza Nysy z dnia 23 stycznia 2018 r. - okresla maksymaln^ kwot^
dofinansowania z budzetu Gminy Nysa oplat pobieranych przez szkoiy wyzsze
i zaklady ksztaicenia nauczycieli za ksztalcenie nauczycieli zatrudnionych
w placowkach oswiatowych, dla ktorych organem prowadz^cym jest Gmina Nysa oraz
okreslenie specjalnosci i form ksztaicenia w roku 2018 na ktore dofinansowanie jest
przyznawane.

Rozdzial 80148 Stotowki szkolne i przedszkolne

Gmina Nysa prowadzi stolowki w 9 przedszkolach i w 1 szkole podstawowej,
w pozostalych placowkach oswiatowych dozywianie realizowane jest w formie uslugi
cateringowej. Zasady korzystania ze stolowek okresla art. 106 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz art. 52 ust.

12 i ust. 15 ustawy z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o finansowaniu zadah oswiatowych.

Rozdziaf 80149 Realizacia zadan wvmaqaiacvch stosowania specialnei
orqanizacii nauki i metod pracv dla dzieci w przedszkolach, oddziafach
przedszkolnvch w szkofach podstawowvch i innvch formach wvchowania
przedszkolneqo

W tym rozdziale wyodr^bniono wydatki na zaj^cia z dziecmi niepelnosprawnymi.

Rozdziat 80150 Realizaq'a zadan wvmaqaiacvch stosowania specialnei
orqanizaq'i nauki i metod pracv dla dzieci i mfodziezv w szkofach
podstawowvch, qimnaziach, liceach oqolnoksztafcacvch, liceach
profilowanvch i szkofach zawodowvch oraz szkofach artvstvcznvch.

W tym rozdziale wyodr^bniono wydatki na zaj^cia z uczniami
niepefnosprawnymi.

Rozdziaf 80195 - Pozostafa dziafalnosc

Obejmuje w szczegolnosci wydatki zwi^zane z:
-funduszem swiadczeh socjalnych,
-udost^pnieniem krytej plywalni na lekcje wychowania fizycznego,
-udost^pnieniem sztucznego lodowiska na lekcje wychowania fizycznego,
-koszty zwi^zane z wynajmem Hali Nysa na zaj^cia Szkolnych Osrodkow Siatkarskich,
-dofinansowaniem projektow realizowanych prze placowki oswiatowe.



DziaJ 803 Szkolnictwo wyzsze

Planowane wydatki w kwocie 230.400,00 zl zrealizowano w wysokosci

181.400,00 zl, tj. 78,73% planu rocznego. Byly to w calosci wydatki (biez^ce) na

stypendia mieszkaniowe i naukowe dla studentow wyzszych uczelni, studiuj^cych

w Nysie. Wydatkow inwestycyjnych nie planowano.

Dziaf 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.337.353,49 zl zrealizowano w wysokosci

1.639.848,56 zl, tj. 70,16 % pianu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

1.265.919,56 zl, na planowan^ kwot^ 1.894.550,00 zl, co stanowi 66,82 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 373.929,00 zl, na planowan^

kwot^ 442.803,49 zl, co stanowi 84,45 % planu rocznego.

85117 Zakladv opiekunczo-lecznicze i pieleanacvino- opiekuncze

Zadanie wlasne. W okresie sprawozdawczym w placowkach przebywalo 3 dzieci,
na ktorych pobyt wydatkowano kwot^ 44.059,25 zl.

Rozdziat 85153 Zwalczanie narkomanii

Srodki wydatkowane byly na podstawie Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii przyj^tego Uchwal^ Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 - 2021. Wsrod zrealizowanych przez Wydzial
Rozwoju Polityki Spolecznej zadan nalezy wymienic:
-udzielenie dotacji dla ,,Gabinetu Psychologiczno -Terapeutycznego" na zadanie pn.

,,Centrum Wsparcia osob uzaleznionych i ich rodzin" w ramach zadania
polegaj^cego na wspieraniu inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej
skierowanej do rodzin, w ktorych wyst^puje problem uzaleznieh,

-realizacja zadania pt. Szkola wolna od narkotykow - DOPALACZOM mowi^
stanowcze NIE", polegaj^cego na przeprowadzeniu szkoleh i spotkah edukacyjnych
w zakresie podnoszenia swiadomosci dotycz^cej problemow narkotykowych oraz
mechanizmow uzaleznieh, w tym wspieranie wczesnej interwencji oraz programow
wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej skierowanych do dzieci i mlodziezy
z grup ryzyka, ze srodowisk zmarginalizowanych, zagrozonych demoralizacj^
i wykluczeniem spolecznym, w tym skierowanych do rodzicow/opiekunow i osob
pracuj^cych z dziecmi i mlodziez^. dzialania skierowane byly do uczniow szkol
prowadzonych przez Gmin^ Nysa, ich rodzicow/opiekunow i grona pedagogicznego.

85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi

Zadania realizowane byly na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2018 przyj^tego
uchwal^ Nr XLIV/656/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r., zmienionej
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uchwat^ Nr XLVI/697/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. i uchwal^} Nr L/757/18 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

OPS w ramach GPPiRPA realizowal prowadzenie swietlicy socjalnej z rogramem
zaj^c socjoterapeutycznych dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych,
w szczegolnosci z problemami alkoholowymi, w tym doposazenie pomieszczeh
i dozywianie wychowankow swietlicy. W okresie sprawozdawczym na realizacje
projektu wydatkowano kwot^ 72.374,59 zl.

Wsrod zadan zrealizowanych przez Wydzial Rozwoju Polityki Spolecznej nalezy
wymienic:
-udzielenie dotacji na zadania polegaj^ce na zwi^kszaniu dost^pnosci pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla mieszkancow Gminy Nysa uzaleznionych od
alkoholu, doznaj^cych przemocy, poprzez prowadzenie zaj^c terapeutycznych
i poza terapeutycznych dla mlodziezy uzaleznionej i zagrozonej uzaleznieniami oraz
prowadzenie programow terapii dla osob uzaleznionych i wspoluzaleznionych.
Udzielenie dotacji dla podmiotow realizuj^cych zadania publiczne z zakresu
przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym mi^dzy innymi na:
prowadzenie  zaj^c  opiekuhczo  -  wychowawczych  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych, w szczegolnosci z problemem alkoholowym, w tym doposazenie
miejsc prowadzenia zaj^c i dozywianie uczestnikow, prowadzenie pozalekcyjnych
oraz pozaszkolnych zaj^c dla dzieci i mlodziezy b^d^cych integralnym elementem
programu profilaktycznego, organizacj^ polkolonii zimowych dla dzieci i mtodziezy
promuj^cych zdrowy styl zycia, jako alternatywy dla uzaleznieh, organizacj^
polkolonii letnich dla dzieci i mlodziezy promuj^cych zdrowy styl zycia jako
alternatywy dla uzaleznieh, organizacj^ wypoczynku dla dzieci i mlodziezy
pol^czonego z warsztatami z zagadnieh profilaktyki uzaleznieh,

-prac^ Gminnej   Komisji   Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Nysie.
W 2018 roku Gminna Komisja Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Nysie
przeprowadzita  rozmowy  interwencyjno  -  motywuj^ce  z  62  osobami
naduzywaj^cymi alkoholu. Komisja opiniowala lokalizacj^ punktow sprzedazy
napojow alkoholowych i przeprowadzila 1 kontrol^ przestrzegania warunkow
sprzedazy, podawania i spozywania napojow alkoholowych. Ponadto, Komisja
wyst^pila do S^du Rejonowego w Nysie o zobowi^zanie do podj^cia leczenia
odwykowego wobec 40 osob - poniesiono oplaty zwi^zane z oplaceniem zaliczek
na poczet bieglych s^dowych w sprawach o zobowi^zanie do podj^cia leczenia
odwykowego wraz z oplatami s^dowymi do wnioskow, zakupiono rowniez materialy
biurowe i artykuly papiernicze na potrzeby Komisji,

-prowadzenie pozalekcyjnych i  pozaszkolnych zaj^c dla dzieci  i  mlodziezy
wynikaj^cych z programu profilaktycznego,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Nysie realizacji projektu pt. ,,Uczymy
si^ bezpiecznie zyc" polegaj^cego na dofmansowaniu dzialalnosci swietlicy
srodowiskowej z programem zaj^c socjoterapeutycznych, dla dzieci i mlodziezy
z rodzin dysfunkcyjnych, w szczegolnosci z problemem alkoholowym w tym
doposazenie pomieszczen i dozywianie wychowankow swietlicy,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Nysie realizacj^ zadania polegajgcego
na organizacji wypoczynku z programem zaj^c socjoterapeutycznych dla dzieci
i mlodziezy, b^d^cego uzupelnieniem calorocznej pracy z dziecmi,

-organizacja  konferencji   profilaktycznej   pt.   "Narkotyki  i  nowe  substancje
psychoaktywne - co trzeba wiedziec, jak przeciwdzialac" w ramach zadania
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organizowanie i udzial w szkoleniach, kursach i warsztatach sluz^cych podniesieniu
kompetencji w zakresie zagadnieh zwi^zanych z uzaleznieniami, przeciwdzialaniem
przemocy w rodzinie i w zakresie dzialah profilaktycznych,

-udzial w ogolnopolskiej kampanii ,,Zachowaj Trzezwy Umysl". Do Kampanii w 2018
roku zgloszono 7 placowek oswiatowych, l^cznie 3052 uczniow,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Nysie realizacji  projektu pt.
"Przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu i marginalizacji osob bezdomnych
przebywaj^cych w Noclegowni i Ogrzewalni dla Osob Bezdomnych w Nysie"
maj^cego na celu przeciwdzialanie wykluczeniu spotecznemu i marginalizacji oraz
na rzecz reintegracji spotecznej osob uzaleznionych od alkoholu,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spotecznej  w Nysie realizacji   projektu pt.
"Kompleksowe  wsparcie  rodzin  z   problemami uzaleznieh  i  przemocy,
doswiadczaj^cych trudnosci wychowawcze ze szczegolnym ukierunkowaniem na
rodziny, w ktorych wyst^puj^ osoby nieslysz^ce" w ramach wsparcia rodzin
z problemem uzaleznieh i przemocy,

-przeprowadzenie mi^dzyszkolnego konkursu promuj^cego wsrod uczniow i ich
rodzin zdrowego stylu zycia pod hastem "Przepis na zdrowie". W ramach zadania
odbyly si^ 4 konkursy tematyczne, w ktorych uczestniczyli wszyscy ch^tni uczniowie
szkol podstawowych gminy Nysa klas I - VIII (9 szkol podstawowych) oraz ich
rodzice (19 rodzin),

-przeprowadzenie dwoch szkoleh maj^cych na celu podnoszenie kompetencji
przedstawicieli instytucji dzialaj^cych w zakresie profilaktyki i rozwi^zywania
problemow alkoholowych. W szkoleniach l^cznie wzi^te udzial 116 osob,

-organizacja i przeprowadzenie warsztatow programu profilaktycznego "Spojrz
inaczej"  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^lo udzial 24 nauczycieli z  6  placowek oswiatowych
prowadzonych przez gmin^ Nysa,

-realizacja srodowiskowych programow profilaktycznych skierowanych do dzieci
i mlodziezy, w tym zagospodarowanie i doposazenie miejsc realizacji programow
i zatrudnienie animatorow podworkowych i pedagogow ulicy - zakup materialow.

85195 - Pozostala dziafalnosc

Zadanie zlecone realizowane przez OPS. Wydatki zwi^zane z kosztami
wydawania decyzji w sprawach swiadczeniobiorcow innych niz ubezpieczeni
spelniaj^cy kryterium dochodowe, na podstawie ustawy o swiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych. W okresie sprawozdawczym
wydano 150 decyzji zdrowotnych.

Wsrod zadah zrealizowanych przez Wydzial Rozwoju Polityki Spotecznej nalezy
wymienic:
-udzielenie dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na swiadczenie uslug piel^gnacyjnych,

pietegniarskich oraz dzialalnosc rewalidacyjn^ i usprawniaj^c^ ruchowo osob
chorych, niepelnosprawnych, samotnych i starszych w srodowisku domowym,

-udzielenie dotacji na prowadzenie dzialan wspieraj^co - piel^gnacyjnych dla osob
obj^tych stacjonarn^ opiek^ paliatywn^ dla Stowarzyszenia Auxilium ,,Hospicjum
sw. Arnolda Janssena w Nysie".



Dzial 852 Pomoc spoleczna

Planowane wydatki w kwocie 15.590.689,99 zl zrealizowano w wysokosci

15.025.804,94 zl, tj. 96,38 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

14.863.564,90 zl, na planowan^ kwot^ 15.424.182,82 zl, co stanowi 96,37 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 162.240,04 zl, na planowan^

kwot^ 166.507,17 zl, co stanowi 97,44 % planu rocznego.

S^ to wydatki zwi^zane w szczegolnosci z funkcjonowaniem Dziennego Domu

Pobytu w Nysie oraz Osrodka Pomocy Spolecznej w Nysie.

Dziennv Pom Pobvtu w Nvsie

Dzienny Dom Pobytu jest samodzieln^ jednostk^ budzetow^, podlegl^
Urz^dowi Miejskiemu w Nysie.

I.Cele statutowe:
Podstawow^ funkc^^ Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osob starszych

w celu podniesienia efektywnosci oddzialywan pomocowych w szczegolnosci
przeciwdzialanie izolacji i marginalizacji tej grupy spotecznej. Organizowane zaj^cia s^
dostosowane do potrzeb seniorow. Korzystanie z placowki przywraca motywacj^ do
przebywania wsrod innych ludzi i zach^ca do aktywnosci. Jednostka realizuje rowniez
zadania w zakresie dozywiania podopiecznych Osrodka Pomocy Spolecznej, oraz dzieci
z placowek oswiatowych (Przedszkole nr 10 w Nysie do czerwca, Przedszkole nr 12
w Nysie filia KQpnica i Hajduki Nyskie, Przedszkole ,,Bajkowy Swiat" w Nysie, Szkola
Podstawowa i Przedszkole w Lipowej, Zlobek i Klub Dzieci^cy Minilandia w Nysie oraz
od 25.06.2018 r. do 31.07.2018 r. Zespol Szkolno - Przedszkolny Niepublicznej Szkoly
Podstawowej SMERF). W okresie ferii zimowych dostarczano posilki na polkoloni^ dla
uczestnikow klubu sportowego ,,Sporting".

Placowka funkcjonuje w dni robocze od poniedzialku do pi^tku, od godz. 7.00
do godz. 16.00. Liczba osob korzystaj^cych z Domu w 2018 r. to okoto 326 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,

glowny ksi^gowy,
intendent - magazynier,

terapeuta zaj^ciowy,
szef kuchni,
kucharka,
pomoc kuchenna - 2 osoby,
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•konserwator - kierowca,

•sprz^taczka,
•opiekunki osob starszych - 2 osoby.

W ramach prac spotecznie uzytecznych, robot publicznych i stazy z PUP
zatrudnione byty osoby, ktore pomagaty realizowac biez^c^ dziatalnosc Domu. Byty to
gtownie czynnosci porz^dkowe i pomoc w kuchni.

HI. Podeimowane dziatania:

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferowat w swym zakresie mozliwosc skorzystania
z masazy, pomiaru cisnienia i wagi data oraz gimnastyki, ktora byta prowadzona dwa
razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Raz w tygodniu odbywaty si^ zaj^cia
ruchowe w rytmie muzyki. Ten rodzaj zaj^c ruchowych przeznaczony byt dla osob
bardziej sprawnych. Dla osob z obnizon^ sprawnosci^ ruchow^ prowadzona byta
gimnastyka 15 minutowa. Organizowane byty takze zaj^cia z ,,nordic walking".

Cyklicznie odbywaty si^ spotkania pod nazw^ ,,Kuferek Babuni", ,,Seniorze nie
boj s) urz^du", ,,Akademia Wesotego Seniora", ,,Bezpieczny Senior" oraz ,,Spiewac
kazdy moze". Aktywnie dziatat kabaret o nazwie ,,Uszczypliwe Wesotki", zespot
taneczny ,,Feniks" oraz k^cik poetycki.

Realizowane byty zaj^cia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, cwiczenia
pami^ci, ,joga smiechem", jak rowniez imprezy kulturalnorozrywkowe, terapia
zaj^ciowa, wyktady oraz wyjscia do kina i muzeum, wycieczki krajoznawcze i spotkania
rocznicowe.

Dzienny Dom Pobytu w Nysie byt wspotorganizatorem Dni Seniora w naszej
gminie, ktdre odbywaty si^ 16 i 17 maja oraz jesiennego Dnia Seniora, ktory odbyt si^
17 pazdziernika. Pensjonariuszewzi^li udziatwVWojewodzkim Przegl^dzieTworczosci
Amatorskiej Seniorow w Nyskim Domu Kultury w kategorii taniec i kabaret. Seniorzy
uczestniczyli w swi^tach panstwowych. W ogrodzie organizowano pikniki,

We wrzesniu w DDP odbyto si^ spotkanie ,,Senior na drodze. Jestem swiadomy-
bd^ bezpieczny", zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajow^ Rad^
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego oraz Polic^ . Seniorzy mogli skorzystac m.in.
z bezptatnego przegl^du rowerow oraz otrzymali opaski i kamizelki odblaskowe
zapewniaj^ce bezpieczenstwo na drodze.

W 2018 r. zorganizowano wycieczki do Wojstawic , Krasiejowa, Ktodzka oraz
ciuchci^ 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".

Wazniejsze uroczystosci zorganizowane w 2018 roku to :
Spotkanie Noworoczne,
Dzieh Babci i Dziadka,
Spotkanie poswi^cone J. Kozarzewskiemu,
Walentynki,
Zabawa karnawatowa,
Dzieh Kobiet,
Sniadanie Wielkanocne,
Dzieh Matki i Ojca,
Piknik ,,Powitanie lata",
Piknik ,,Droga do niepodlegtosci- wspominamy, pami^tamy",
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•Piknik ,,Kajakiem po radosc",
•,,Dzieh otwarty",

•Zabawa i wrozby andrzejkowe,
•Wigilia.

W placowce dziala Rada Domu, jest to organ doradczy, wspieraj^cy
i wspomagaj^cy organizacj^ zycia Domu. W DDP swoj^ siedzib^ ma takze Rada
Seniorow. W maju 2018 r. Gmina Nysa podpisala porozumienie ze Stowarzyszeniem
Manko o partnerstwie w ramach programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogolnopolska
Karta Seniora- edycja lokalna. DDP koordynuje wydawanie ogolnopolskiej Karty
Seniora- edycja lokalna oraz pozyskiwanie partnerow do programu. W 2018 r. wydano
663 karty uprawniaj^ce do znizek i pozyskano dwunastu partnerow.

Osrodek Pomocv Spotecznej w Nvsie.
Celem dzialalnosci Osrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezb^dnych potrzeb

zyciowych osob i rodzin, ktorych nie s^ w stanie zaspokoic wykorzystuj^c wiasne
mozliwosci. Osrodek wykonuje zadania wiasne i zlecone z zakresu pomocy spolecznej.

Osrodek wykonuje zadania, w szczegolnosci w zakresie:
1.Pomocy spolecznej z uwzgl^dnieniem podzialu na nast^puj^cy typ zadan:

a.zadania wiasne gminy o charakterze obowi^zkowym,
b.zadania wiasne gminy,
c.zadania zlecone z zakresu administracji rz^dowej,

2.Dodatkow mieszkaniowych, ktore s^ realizowane, jako zadanie wiasne gminy,
3.Dodatkow energetycznych, ktore  realizowane s^ jako zadania zlecone

z zakresu administracji rz^dowej,
4.Swiadczeh rodzinnych, swiadczen z funduszu alimentacyjnego i swiadczen

wychowawczych ktore s^ wykonywane jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rz^dowej,

5.Wsparcie rodzin i przeciwdzialania przemocy w rodzinie jako zadanie wiasne,
6.Karty Duzej Rodziny jako zadanie zlecone,
7.Innych zadan na podstawie zawartych umow i porozumien.

Zadania Osrodka Pomocy Spolecznej realizowane sq przez:

Dzial Pomocy Srodowiskowej,
Dzial Swiadczeh Rodzinnych i Alimentacyjnych,
Dzial Finansowo-Ksi^gowy,
Dzial Uslug i Domow Pomocy Spolecznej,
Sekcj^Organizacyjno-Administracyjn^,
Dzial Administracyjno-Organizacyjny,
Klub Integracji Spolecznej i Klub Umiej^tnosci Spolecznych,
Swietlic^ Socjaln, Inkubator Organizacji Spolecznych i Klub Seniora.

Ogolem zatrudnienie w OPS na 31 qrudnia 2018 wynosilo 111 osob w tym:
pracownicy dzialu pomocy srodowiskowej i swiadczeh-43
pracownicy dzialu uslug i DPS-14
pracownicy dzialu swiadczeh rodzinny i alimentacyjnych-11
pracownicy swietlicy socjalnej-2
pracownicy dzialu finansowo-ksi^gowego-4
pracownicy dzialu administracyjno-organizacyjnego-4
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-pracownicy klubu seniora-3
-dyrektorzy, kierownicy i zast^pcy-11
-pozostali pracownicy /nie wymienieni wyzej/-6
-umowy zast^pstwa-4
-pracownicy zatrudnienie w ramach realizowanych projektow-9
razem 108,25 etatow.

W 2018 r. dzialalnoscie osrodka w szczeoolnosci obi^te byly:

85202Domv pomocv spofecznei

Zadanie wlasne. Osobie wymagajecej calodobowej opieki z powodu wieku,
choroby lub niepelnosprawnosci, niemogecej samodzielnie funkcjonowac
w codziennym zyciu, ktorej nie mozna zapewnic niezb^dnej pomocy w formie usfug
opiekuhczych, przysluguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spolecznej.
W okresie sprawozdawczym dofinansowano, b^dz finansowano pobyt w DPS 107
osobom, na kwot^ 2.240.296,84 zl.

85203Osrodki wsparcia

Zadanie wlasne. Osrodkami wsparcia se: noclegownia z ogrzewalnie na 35
miejsc oraz udzielanie schronienia w Osrodkach im. Brata Alberta. W okresie
sprawozdawczym przebywalo w noclegowni 107 osob bezdomnych, w schronisku 13
osob. Wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem osrodkow wsparcia stanowi^ kwot^
280.403,25 z\.

Zadanie zlecone. Udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na prowadzenie
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Nysie.

85205 Zadania w zakresie przeciwdziafanie przemocv w rodzinie

Zadanie wlasne. Wydatki uj^te w tym rozdziale stanowi^ wk^ad wlasny
w realizacj^ programu oslonowego Ministra Rodziny Pracy i Polityki spotecznej.

85213Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op^acane za osobv pobieraiace
niektore swiadczenia z pomocy spotecznej

Zadanie wlasne dofinansowane. Oplacanie skladek zdrowotnych za osoby
pobieraj^ce niektore swiadczenia z pomocy spolecznej. W okresie sprawozdawczym
OPS oplacil skladk zdrowotn^ za 475 osob, z tego 361 osoby pobieraj^ce zasilek staly
oraz 114 osob obj^tych indywidualnym programem zatrudnienia socjainego CIS.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwot^ 198.416,70 zl. na oplacenie skladek
zdrowotnych.

Zadanie zlecone. Skladki oplacane s^ za osoby pobieraj^ce swiadczenie
piel^gnacyjne, specjalny zasilek piel^gnacyjny i zasilek dla opiekuna. W okresie
sprawozdawczy oplacono skladki za 32 osoby, co stanowilo wydatek w kwocie
158.778,54 zl.

85214Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze

Zadanie wlasne dofinansowane.
Zasilki okresowe przysluguj^, mi^dzy innymi, ze wzgl^du na dlugotrwale chorob^,
niepelnosprawnosc, bezrobocie, mozliwosc utrzymania lub nabycia uprawnieh do
swiadczeh z innych systemow zabezpieczenia spolecznego. Podstawe przyznawania
zasilku okresowego bylo przede wszystkim: bezrobocie - 239 osob, dlugotrwala
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choroba - 150 osob, niepelnosprawnosc - 123 osoby, inne - 185 osob. W okresie
obj^tym sprawozdaniem z tej formy pomocy skorzystalo 484 osoby, na l^czn^ kwot^
684.512,87 zt.
Zasilki celowe przyznawane S3 w celu zaspokojenia niezb^dnych potrzeb zyciowych,
a w szczegolnosci na pokrycie kosztdw zakupu: zywnosci, lekow i leczenia, opalu,
odziezy, niezb^dnych przedmiotow uzytku domowego, drobnych remontow i napraw
a takze kosztow pogrzebu. W okresie sprawozdawczym z zasilkow celowych
skorzystalo 741 osob na l^czn^ kwot^ 245.750,96 zl.

85215Dodatki mieszkaniowe

Zadanie wlasne. Dodatki mieszkaniowe stanowi^ form^ pomocy dla osob, ktore
nie S3 w stanie pokryc wydatkow zwi^zanych z utrzymaniem mieszkania. W okresie
sprawozdawczym z dodatku skorzystalo 454 gospodarstwa domowe na kwot^
575.981,15 zt.

Zadanie zlecone. Dodatki energetyczne przysluguj3 odbiorcy wrazliwemu
energii elektrycznej, to jest osobie, ktorej przyznano dodatek mieszkaniowy, ktora jest
stron^ umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej i zamieszkuje
w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatki energetyczne wyptacane S3 ze
srodkow z budzetu panstwa. W okresie sprawozdawczym skorzystalo z tej formy
pomocy 244 gospodarstwa domowe, l3czny wydatek stanowi kwot^ 27.628,77 zl.

85216Zasilki state
Zadanie wlasne dofinansowane. Zasilek staly przysluguje osobie calkowicie

niezdolnej do pracy z tytulu wieku lub niepelnosprawnosci. W okresie obj^tym
sprawozdaniem z zasilkow stalych skorzystalo ogolem 389 osob na I3czn3 kwot^
1.986.969,03 zl.

85219Osrodki pomocv spotecznei

W rozdziale tym ponoszone byly wydatki zwi3zane z zatrudnieniem
pracownikow i utrzymaniem budynku. Za okres sprawozdawczy wydatkowano kwot^
3.413.039,12 zl. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano srodki na swiadczenia
spoleczne w kwocie 6.600,00 zl zwi3zane z wyptat3 wynagrodzenia dla opiekuna
prawnego osoby cz^sciowo ubezwlasnowolnionej. t3czne wydatki stanowi3 kwot^
3.419.639,12 zt.

85220Jednostki specialistvczneqo poradnictwa. mieszkania chronione
i osrodki interwencii krvzvsowej

Zadanie wlasne. Na terenie gminy funkcjonuje mieszkanie chronione,
skladaj3ce si^ z dwoch samodzielnych pokoi. Celem funkcjonowania mieszkania
chronionego jest:
•udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajduJ3cym si  w sytuacji

kryzysowej,
•zapewnienie bezpieczehstwa, przechodzenia kryzysu w stan chroniczny,

przeciwdzialanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom,
•udzielanie wsparcia swiadczonego w mieszkaniu socjalnym obejmuje min. prac^

socjaln3 oraz poradnictwo specjalistyczne.



Mieszkanie chronione zapewnia miejsce dla 5 osob. W okresie sprawozdawczym z tej
formy pomocy skorzystaty 11 osob. Wydatki zwi^zane z funkcjonowaniem mieszkania
stanowi^ kwot^ 18.960,31 zl.

85228 Usluqi opiekuncze i specialistvczne usluqi opiekuhcze

Zadanie wlasne - uslugi opiekuncze to pomoc w postaci uslug opiekunczych
przysluguj^ca osobie samotnej, ktora z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn
wymaga pomocy innych osob. Uslugi mog^ bye przyznane rowniez osobie, ktora ma
rodzin^, ale rodzina nie moze takiej opieki zapewnic. W okresie obj^tym
sprawozdaniem uslugami opiekuhczymi obj^to 195 osob. Wydatki zwi^zane
z zapewnieniem uslug opiekunczych stanowi^ kwot^ 668.863,15 zl.

Zadanie zlecone - specjalistyczne uslugi opiekuhcze. Osrodek realizuje
specjaiistyczne uslugi opiekuhcze w domu dla osob z zaburzeniami psychicznymi.
W okresie sprawozdawczym specjalistycznymi uslugami opiekuhczymi obj^to 111 osob
realizuj^c 18.806,5 godziny uslug. Specjalistycznymi uslugami opiekuhczymi obj^te s^
osoby dorosle i dzieci. Wydatki zwi^zane ze swiadczeniem uslug specjalistycznych
stanowi^ kwot^ 583.001,50 zl.

85230 - Pomoc w zakresie dozywiania

Zadanie wlasne. Wydatki zwi^zane z dozywianiem realizowane s^ w ramach
Rz^dowego programu pomocy pahstwa w zakresie dozywiania. W celu wsparcia gmin
w wypelnianiu zadah wlasnych w zakresie dozywiania ustanowiono wieloletni program
rz^dowy wspierania finansowego gmin ,,Pomoc pahstwa w zakresie dozywiania" na lata
2014-2020 r. Adresatami pomocy s^ dzieci do 7 roku zycia, uczniowie do czasu
ukohczenia szkoly ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosle, starsze, chore
i niepelnosprawne. Roczny koszt realizacji programu w 2018 roku wyniosl: 840.972,05
zl. Zrodlem finansowania byla dotacja celowa z budzetu pahstwa oraz srodki wlasne
odpowiednio 80% srodki z budzetu pahstwa i 20% srodki wlasne.

85278 - Usuwanie skutkow kl^sk zywiotowych

Zadanie zlecone. Pomoc dla gospodarstw w celu zlagodzenia skutkow
nieprzewidzianych zdarzeh. Zasilki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku
zdarzenia kl^skowego w dniu 3 czerwea 2018r. na terenie Gminy Nysa. Pomocy
udzielono dla 16 gospodarstwom domowym na kwot^ 92.500,00 zl.

85295 - Pozostala dzialalnosc

W szczegolnosci byly to:
-Wydatki zwi^zane z zatrudnieniem w ramach robot publicznych, gwarancji
zatrudnienia pracownikow stanowi^ce wydatek w kwocie 33.860,35 zl.
-Dzialanie 8.1  RPO WO Projekt pn. ,,Nie-Sam-Dzielni- rozwoj uslug spolecznych
oraz wspieraj^cych osoby niesamodzielne", realizowany w partnerstwie ROPS w Opolu
i 11 partnerami w latach 2017-2020. Projekt nakierowany na uslugi opiekuhcze dla
osob starszych. W ramach projektu zatrudniono 6 opiekunek swiadcz^cych uslugi
opiekuhcze   na   terenie   gminy.   Wydatki   za   okres   sprawozdawczy
268.726,00 zl., w tym finansowanie: BP 25.529,00 zl, wklad wlasny 14.779,89 zl. UE
228.417,11 zl.
- Realizacja zadania publicznego pn." Nowe horyzonty aktywnej integracji

w srodowisku lokalnym - animacia, edukacia, aktywizacja na rzecz zmnieiszenia
wykluczenia spolecznego - edycja 2018 rok". Projekt realizowany w ramach Programu
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Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej we wspolpracy z Powiatowym Urz^dem
Pracy. Projekt dotyczy przeszkolenia 12 bezrobotnych klientow OPS Nysa w zakresie
prac remontowo-budowlanych. Dotacja na realizacje zadnia 99.800,0 zl. wykonane
wydatki 98.031,25 zl zwi^zane z naborem, szkoleniem uczestnikow projektu.
-Prace spolecznie-uzyteczne. Realizacja w okresie od czerwca do lipca 2018 roku.
Skierowano do prac 20 uczestnikow do prac m.in. w solectwach,
-Finansowanie dzialalnosci Klubu Seniora. Wydatki zwi^zane z zatrudnieniem
pracownikow, wyposazeniem i utrzymaniem lokalu. t^czne wydatki stanowi^ kwot^
48.873,26 zl.

Dzial 853 Pozostafe zadania w zakresie polityki
spoiecznej

Planowane wydatki w kwocie 1.018.188,47 zl zrealizowano w wysokosci

537.916,10 zl, tj. 52,83 % planu rocznego. Wydatki biez$ce zrealizowano w kwocie

468.938,88 zl, na planowan^ kwot 949.211,25 zl, co stanowi 49,40% planu rocznego.

Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 68.977,22 zl na planowane w wysokosci

68.977.225,00 zl, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

85395 Pozostala dzialalnosc

W szczegolnosci byly to wydatki zwi^zane z realizacj^ projektow:
-Dzialanie2.5 POWER Projekt pn. ,,Wdrozenie usprawnieh organizacyjnych w Osrodku
Pomocy Spolecznej w Nysie poprzez nakierowanie dzialan na popraw obslugi klienta"
Realizacja projektu lata 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 595.759,62 zl.,
z czego finansowanie: srodki UE 502.105,92 zl., BP 93.653,70 zl, srodki wlasne
3.227,22 zl.
-Dzialanie 8.2 RPO WO. Projekt pn."Wl^cznie spoleczne w Gminie Nysa - Centrum
Streetworkingu i Klub Rodzica"skierowany do rodzin wykluczonych, b^dz zagrozonych
wykluczeniem spolecznym. Okres realizacji projektu - lata 2018-2020. Wydatki za okres
sprawozdawczy 174.863,11 zl., z czego finansowanie: srodki UE 148.633,67 zl.,
wklad wlasny 26.229,44 zl.
-Dzialanie 8. RPO WO. Projekt pn."Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz
rodzin Gminy Nysa" skierowany do rodzin z problemami opiekunczo-wychowawczymi.
Okres realizacji projektu - lata 2018-2019. Wydatki za okres sprawozdawczy 56.069,97
zl., z czego finansowanie: srodki UE 47.659,53 zl., BP 5.326,62 zl, wklad wlasny
3.083,82 zl
-Dzialanie 8.2 RPO WO realizowane przez Centrum Integracji Spolecznej w Nysie pn.
,,Rozwijanie umiej^tnosci i potencjalu uczestnikow poprzez reintegracj^ spoleczn^
i zawodow^ w CIS w Nysie"

DziaJ 854 Edukacvina opieka wychowawcza.

Planowane wydatki  (biez^ce) w kwocie 1.960.956,00 zl  zrealizowano

w wysokosci 1.844.205,38 zl, tj. 94,05 % planu. W ramach dziatu pokrywane s^ koszty:
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-utrzymania 11 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.

Dzial 855 Rodzina.

Planowane wydatki w kwocie 56.649.670,93 zl zrealizowano w wysokosci
54.410.820,03 zl, tj. 96,05 planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie
52.756.330,17 zl, na planowan^ kwot^ 54.486.512,43 zl, co stanowi 96,82 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 1.654.489,86 zl na planowane
w wysokosci 2.163.158,50 zl, co stanowi 76,48 % planu rocznego.

85501Swiadczenie wvchowawcze

Zadanie zlecone. Wyplata swiadczenia wychowawczego dla 3.563 rodzin
w kwocie 26.632.551,02 zl oraz kwota 399.488,28 zl jako koszty obslugi zadania
zleconego.

85502Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacvineao.

Zadanie wlasne. Wydatki zwiqzane z funkcjonowaniem dzialu Swiadczen
Rodzinnych i Alimentacyjnych. Kwota wydatkow zrealizowanych za okres
sprawozdawczy wynosi 58.960,15 zl. i dotyczy glownie wyplaty swiadczen
pracowniczych.

Zadanie zlecone. Zrealizowane za okres sprawozdawczy wydatki w wysokosci
17.604.724,52 zl dotycz^ wyplaty zasilkow, w tym:
-rodzinnych z dodatkami kwota- 12.628.502,59 zl.
-funduszu alimentacyjnego kwota- 2.208.782,14 zl.
-swiadczenie rodzicielskie kwota- 1.417.151,94 zl.
-zasilek dla opiekuna kwota-155.810,60 zl.
-swiadczenie „ za zyciem" kwota-16.000,00 zl.

-skladki na ubezpieczenia spoleczne kwota   -703.524,93 zl.
Koszt obslugi zadania zleconego 474.952,32 zl

Realizacja przez Wydzial Rozwoju Polityki Spolecznej programu wyplaty
swiadczenia pieni^znego ,,bonu wychowawczego" dla wnioskodawcow spelniaj^cych
kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego. Na okres od 1
stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zlozonych zostalo 528 wnioskow. Na podstawie
zlozonych wnioskow wydano 485 decyzji przyznaj^cych swiadczenie 506 dzieciom.
Wydano 42 decyzje odmawiaj^ce przyznania swiadczenia m.in. z powodu zadluzenia
wobec Gminy Nysa, pobierania swiadczen z Osrodka Pomocy Spolecznej w Nysie
(swiadczenie rodzicielskie, dodatek mieszkaniowy), niespelnienia kryterium aktywnosci
zawodowej rodzicow (zawieszona dzialalnosc gospodarcza), niespelnienia kryterium
pierwszehstwa (m .in.: samotni rodzice, opiekun prawny, rodzice nie b^d^cy w zwi^zku
malzehskim). W trakcie wyplaty swiadczenia pieni^znego ,,bonu wychowawczego"
zmieniono 30 decyzji skracaj^c okres wyplaty swiadczenia w zwi^zku
z zaprzestaniem spelniania kryteriow 3 Regulaminu (po ukohczeniu przez dziecko,
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na ktore bylo wyplacane swiadczenie 3 lat, drugi z rodzicow nie podj^l pracy, utracil
zatrudnienie na okres powyzej 3 miesi^cy, zaprzestal prowadzic dzialalnosc
gospodarcz^ na okres powyzej 1 miesi^ca lub w tym okresie pobral swiadczenie
z Osrodka Pomocy Spolecznej w Nysie, ktorego nie mozna bylo pobierac tj. dodatek
mieszkaniowy lub swiadczenie rodzicieiskie). W zwi^zku z uchyleniem decyzji przez
Samorzgdowe Kolegium Odwolawcze w Opolu i ponownym rozpatrzeniu przyznano
swiadczenie dla 6 wnioskodawcow. W okresie od 1 pazdziemika 2018 r. do 10 grudnia
2018 r. odbyl siQ kolejny nabor wnioskow o przyznanie swiadczenia pieni^znego ,,bonu
wychowawczego", w ktorym zostalo zlozonych 553 wnioski.

85503Karta Duzei Rodzinv

Na podstawie Uchwaly 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 Uchwal^ Nr
XXXII/494/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 stycznia 2017 r. Gminny Zarz^d Oswiaty
zrealizowal dop^aty 50% do biletow elektronicznych miesi^cznych imiennych-
szkolnych oferowanych przez Miejski Zaktad Komunikacji w Nysie dla 40 uczniow
dojezdzaj^cych do szkol podstawowych i gimnazjow na terenie Gminy Nysa w
wysokosci 1.345^50 z\ oraz 30 dzieci skorzystalo z 50% doplaty do optat za pobyt
dziecka w Zlobku lub klubie dzieciQcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa, przy
czym wysokosc doplaty nie moze przekroczyc 50% opfaty za pobyt dziecka w ztobku
prowadzonym przez Gmin^ Nysa na kwot^ 15.512,01 z\.

Zadanie zlecone. Za okres obj^ty sprawozdaniem przyznano 415 kart.

85504Wspieranie rodzinv

Zadanie wtasne. Wsparcie rodziny jest realizowane w OPS w dwoch obszarach:
-dziatanie asystentow rodziny - wydatki w kwocie 166.990,66 zl zwi^zane s^

z zatrudnieniem asystentow rodzin,
-dzialalnosc swietlicy socjalnej - wydatki w kwocie 141.084,60 z\ s^ zwi^zane

z zatrudnieniem pracownikow swietlicy i dozywianiem dzieci.
Zadanie zlecone. Wydatki zwi^zane z realizacj^ rz^dowego programu ,,Dobry

start" - wsparcie dla wszystkich uczniow rozpoczynaj^cych rok szkolny. Rodziny
otrzymaty swiadczenie na kazde dziecko bez wzgl^du na dochod. W okresie
sprawozdawczym wydano 3.981 decyzji przyznaj^cych swiadczenie. Zrealizowane za
okres sprawozdawczy wydatki w wysokosci 1.588.156,05 z\. dotycz^:
-wyplaty zasitkow 1.537.650,00 zl.
-kosztow obstugi zadania 50.506,05 zl.

Wydzial Rozwoju Polityki Spolecznej przekazal dotacj^ dla Stowarzyszenia
Architektow Zycia Spolecznego "Projekt: Czlowiek" na realizacj^ zadania pt.
,,Specjalistyczne wsparcie dzieci z rodzin wieloproblemowych" wynikaj^cego
z Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Rozdzial 85505 Tworzenie i funkcionowanie zlobkow

Zlobki
Ilosc zlobkow- 2
Ilosc dzieci obj^tych opiek^- 172
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30

421.163,40

44.000,00

199.845,03

30.000,00

84.720,96

62.597,41

2018
Wykonanie

452.051,00

44.700,00

199.871,00

30.000,00

97.920,00

79.560,00

Plan

113

30
40
20
10
13

dzieci
Liczba

dla zlobkow.

Razem

Niepubliczny Zlobek Groszek

Zlobek ,,Minilandia" ul. Pilsudskiego

Zlobek ,,Minilandia" 3-go maja

Zlobek ,,Bajkowy Swiat"

Zlobek ,,Swiat Malucha"

Nazwa zlobka

TABELA: Dotacje przekazywane

1.071,70
3:4/6

dziecko
na jedno
Gminy
Udzial

1.338.69
1:4/6

jedno dziecko
koszt na
Calkowity

172
4

miesi^cu
srednio w
dzieci
Liczba

2.211.999,94
3

dochody
minus
Wydatki

551.051,60
2

MALUCH
dotacja
r. plus
31.12.2018
Dochody na

2.763.051,54
1

bez dotacji
31.12.2018 r.
Wydatki na

Ilosc miejsc wg decyzji SANEPID- 172
Oplaty

Oplaty ustala si^ na podstawie Uchwaly Nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokosci oplaty za pobyt dziecka
w zlobku utworzonym przez Gmin Nysa, oplaty dodatkowej za wydluzony wymiar
opieki w zlobku i maksymalnej wysokosci oplaty za wyzywienie oraz okreslenia
warunkow zwolnienia od ponoszenia tych oplat, i tak:

•dzienna oplata za pobyt dziecka w zlobku wynosi 0,75% obowi^zuj^cego
minimalnego wynagrodzenia za prac^ tj.: 15,75 z\ za kazdy dzien pobytu
dziecka w zlobku,

•maksymalna stawka za wyzywienie okreslona w uchwale wynosi 10,84 zl.
W zlobkach prowadzonych przez Gmin^ Nysa pobierana jest w wysokosci:
w Zlobku Miejskim nr 1 JEDYNECZKA" w Nysie -   5,80 z\ dziennie
w Zlobku Miejskim nr 2 w Nysie -   5,50 zl dziennie,

•oplata  za drugie i kolejne dziecko z tej  samej  rodziny ucz^szczaj^ce
jednoczesnie do zlobka, ulega obnizeniu o 30%,

•oplata za dziecko z orzeczon^ niepelnosprawnosci^, ulega obnizeniu o 50%
w okresie waznosci orzeczenia o niepelnosprawnosci.

TABELA: Miesi^czny koszt utrzymania jednego dziecka w 2018 roku
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Planowane wydatki w kwocie 22.427.339,04 zt zrealizowano w wysokosci

20.431.447,87 zt, tj. 91,10 planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

13.600.665,08 zt, na planowan^ kwot^ 14.727.153,34 zt, co stanowi 92,35 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 6.830.782,79 zt na planowane

w wysokosci 7.700.185,70 zt, co stanowi 88,71 % planu rocznego.

Rozdziat 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod

W 2018 r. nie byto wydatkow biez^cych.

Rozdziat 90002 Gospodarka odpadami

Odbieranie odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych
i niezamieszkatych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadow do dnia
31 grudnia 2018 roku realizowane byto przez PGK EKOM Sp. z o.o. w Nysie na
podstawie umowy nr 2016.RW.GK.53.

W dniu 22 stycznia 2018 r. zawarto umow^ z PGK EKOM Sp. z o.o. na ustug^
,,Odbieranie nieczystosci z koszy ulicznych w roku 2018" do kohca roku.

* Srednia liczba dzieci 01.01.2018 - 31.12.2018

85508 Rodzinv zastepcze

Zadanie wtasne. Zgodnie z Ustaw^ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zast^pczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zast^pczej, w rodzinnym
domu dziecka oraz w placowce opiekunczo-wychowawczej gmina wtasciwa za wzgl^du
na miejsce zamieszkania ponosi wydatki:

•10% wydatkow na opiek^, wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu,
•30% wydatkow na opiek^, wychowanie dziecka w drugim roku pobytu,
•50% wydatkow na opiek^,  wychowanie dziecka  w trzecim roku

i nast^pnych latach pobytu dziecka.
Za okres sprawozdawczy gmina finansowata pobyt 52 dzieci w rodzinach zast^pczych,
zakwot^ 206.128,91 zt.

85510 Dziatalnosc placowek opiekuriczo- wychowawczych

Zadanie wtasne. W okresie sprawozdawczym w placowkach przebywato 29
dzieci. t^czny koszt wyniost 313.559,54 zt.

Dziai 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

96.325,32

55.442,16
40.883,16

Wykonanie do
31.12.2018r.

119.794,00

72.994,00
46.800,00

Plan

36

21
15

Liczba dzieci*

Razem

Klub dzieci^cy
,,MINILANDIA"

Klub dzieci^cy ,,KIDS"

Wyszczegolnienie

2
1

Lp.

Rozdziat 85506 Tworzenie i funkcionowanie klubow dzieciecvch

TABELA: Dotage przekazywane dla klubow dzieci^cych.



W ramach rozdzialu wydzial zrealizowal rowniez zadanie polegajgce na zakupie
i montazu koszy ulicznych za J^czn^ kwot^ 19.900 z\ oraz zakup woreczkow do
dystrybutorow PSI PAKIET.

Rozdziat 90003 Oczvszczanie miasta

to w szczegolnosci:

*zamiatanie mechaniczne i r^czne,
*utrzymanie czystosci na podworkach gminnych,
*utrzymanie szaletow.

Rozdziat 90004 Utrzvmanie terenow zielonvch

w tym w szczegolnosci:
•prace porz^dkowe polegaj^ce na codziennym zbieraniu papierow i innych

nieczystosci w godzinach rannych, codziennym zamiataniu pod tawkami,
zamiataniu alejek  po  burzy,  zbieraniu gai^zi,  odchwaszczaniu alejek
i chodnikow na biez^co wraz z zastosowaniem opryskow, koszeniu trawnikow,
pieleniu rabat kwiatowych, ci^ciu zywoplotow oraz peinieniu dyzurow do
sprz^tania po zakonczeniu organizowanych przez Gmin^ imprez,

•utrzymanie parku miejskiego,
•utrzymanie porz^dku na terenach zielonych,
•letni^ obsad^ kwiatow^,
•zakup urz^dzen i materialow do utrzymania terenow zielonych w solectwachjc/
•utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych.

Rozdziat 90005 Ochrona powietrza atmosfervczneao i klimatu

W tym w szczegolnosci badanie odpadow paleniskowych analiza jakosci
powietrza, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Nysa oraz dotacje na
dofinansowanie zadah zwi^zanych z ochron^ powietrza.

Rozdziat 90008 Ochrona roznorodnosci bioloqiczne^ i kraiobrazu

W tym w szczegolnosci nasadzenia drzew i krzewow na terenach zielonych oraz
prace zwi^zane z zachowaniem bioroznorodnosci piel^gnacja pomnikow przyrody.

Rozdziat 90013 Schroniska dla zwierzat

Terenem dziatania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchow,
Paczkow, Prudnik, Skoroszyce, Gtuchotazy oraz Niemodlin, partycypuj^ce w kosztach
utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedziba schroniska usytuowana jest we wsi
Konradowa. Na terenie schroniska znajduj^ si^ 5 boksow dla psow, ktore podzielone
s^ na 19 wybiegow. Ogolny koszt utrzymania schroniska za 2018 rok wyniost
277.963,61 zt. Do schroniska przyJQto 265 psow, do adopcji przekazano 230 psow.
W 2018 r. sredni koszt utrzymania 1 psa w schronisku wyniosl 1.049 zt.

Rozdziat 90015 Oswietlenie uliczne

Obstugiwane jest przez TAURON Dystrybucja S.A. Krakow, Oddziat w Opolu ul.
Waryhskiego 1 -Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN Nysa. Ogotem zamontowanych jest
6.160 szt. opraw z tego 668 szt. nie eksploatowanych, b^d^cych na gwarancji.
Wmiesciezainstalowanychjest76szt. haiogenowi metalohalogenow, ktoreoswietlaj^
koscioty i wazniejsze obiekty zabytkowe. We wszystkich stacjach zainstalowane s^
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iiczniki dwutaryfowe i zegary astronomiczne, ktore czas swiecenia oswietlenia
ulicznego odnosz^ do wschodu i zachodu slohca dla poszczegolnych dni w roku
kalendarzowym. Dostawca energii elektrycznej zostal wyloniony w drodze przetargu
grupy zakupowej z K^dzierzynem- Kozle tj. TAURON Sprzedaz Sp. z o.o. - Krakow.
Uslugi dystrybucji swiadczy TAURON Dystrybucja S.A.

W ramach umowy serwisowej pokrywane s^ koszty serwisu sieci i urz^dzen
oswietleniowych w sposob zapewniaj^cy utrzymanie w sprawnosci wszystkich zrodel
swiatla, linii oraz slupow energetycznych. W ramach tej umowy eksploatowanych jest
6010 szt. opraw z tego 2.443 stanowi wlasnosc Gminy, a 3.567 szt. wlasnosc TAURON
Dystrybucja S.A. Srednia miesi^czna stawka oplaty ryczaltowej za jeden punkt
swietlny wynosila 8,31 zl (netto). Umowa obowi^zuje do 31.03.2019 r.

Rozdzial 90080 Dzialalnosc badawczo-rozwoiowa

Srodki przeznaczono w szczegolnosci na prowadzenie zaj^c kot ekologicznych
w placowkach oswiatowych.

Rozdzial 90095 Pozostala dzia^alnosc

Srodki przeznaczono w szczegolnosci na:
-dekoracj^ miasta z okazji imprez okolicznosciowych i swi^t,
-przegl^d i utrzymanie nalez^cych do gminy urz^dzeh 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 ekologiczn^,
-sterylizacja i kastracja bezdomnych kotow,
-opieka weterynaryjna,
-biez^ca dzialalnosc solectw w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska,
-naprawy i przegl^dy na terenie bylego FSO, Orlika i Skateparku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 9.340.322,02 zl zrealizowano w wysokosci

8.651.789,81 zl, tj. 92,63 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

5.476.554,73 zl, na planowan^ kwot^ 5.859.691,62 zl, co stanowi 93,46 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ s\ kwot 3.175.235,08 zl na planowane

w wysokosci 3.480.630,40 zl, co stanowi 91,23 % planu.

Wydatki biez^ce to przede wszystkim:

dotage:

•dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz Nyskiego Domu Kultury,
•na finansowanie  lub  dofinansowanie  zadah  zleconych  do  realizacji

stowarzyszeniom.

dotacje na remont zabytkow zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa,
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Zorganizowano nast^puiqce imprezy kulturalne:
-organizacja imprez kulturalnych towarzysz$cych obchodom ,,Swi^ta Konstytucji

3 Maja",
-organizacja imprez kulturalnych towarzysz^cych akcji ,,Zima w Gminie Nysa",
-Gala ,,Malego Trytona Nyskiego",
-imprezy kulturalne towarzysz^ce ,,Dniom Nysy".

pozostale wydatki 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 6.497.558,29 zl zrealizowano w wysokosci

6.276.929,14 zl, tj. 96,60 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

1.678.633,16 z\, na planowan^ kwot^ 1.809.803,92 z\, co stanowi 92,75 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 4.598.295,98 z\ na planowane

w wysokosci 4.687.754,37 zl, co stanowi 98,09 % planu rocznego.

Wydatki biez^ce to przede wszystkim:

•dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadah zleconych do realizacji
stowarzyszeniom,

•zakupu pucharow, dyplomow, proporczykow, nagrod dla zwyci^zcow zawodow,
•dotacje sluz^ce rozwojowi sportu,
•stypendia sportowe,
•organizacja lub wspolorganizacja imprez sportowych w tym:
-organizacja imprez sportowych towarzysz^cych akcji ,,Zima w Gminie Nysa",
-organizacja imprez sportowych towarzysz^cych obchodom ,,Swi^ta Konstytucji 3-go

Maja", ,,Dnia Dziecka", ,,Dni Nysy 2018",

-organizacja imprez sportowych towarzysz^cych 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.



Na koniec 2018 r. pozostate zadluzenie l^cznie wynioslo 5.906.185,16 zl, s^ to
faktury grudniowe, ktore wplyn^ly w ostatnich dniach grudnia, b^dz po 31 grudnia
2018 r., rozliczenia z tytutu sktadek ZUS, czy tez podatkow ktorych termin ptatnosci
przypadal na styczeh 2019 r.

Stan zadtuzenia Gminy

Na dzieh 31 grudnia 2018 r. z tytute zaci^gni^tych kredytow i pozyczek Gmina
jest zadluzona na kwot 75.700.000 zl. a z tytulu wyemitowania obligacji
przychodowych na kwot 20.400.000 zl. Pianowane do splaty raty pozyczek
i kredytow, realizowane byly zgodnie z planem i obowi^zuj^cym harm

w tym wymagalne

5.906.185,16

1.369,57

4.857,99

348.212,30

226.036,11

93.440,67

5.583,55

377.884,66

423,64

3.312.505,63

430,50

112.076,36

102.944,84

985.499,29

172,69

67.266,80

256.311,78

11.168,78

Ogolem

Zobowi^zania wg stanu na koniec

okresu sprawozdawczego

Razem

926 - Kultura fizyczna i sport

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

900 - Gospodarka komunalna i ochrona

srodowiska

855 - Rodzina

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

853 - Pozostale zadania w zakresie

polityki spolecznej

852 - Pomoc spoleczna

851 - Ochrona zdrowia

801 - Oswiata i wychowanie

758 - Rozne rozliczenia

757 - Obsluga dlugu publicznego

754 - Bezpieczehstwo publiczne i

ochrona  przeciwpozarowa

750 - Administracja publiczna

710 - Dzialalnosc uslugowa

700 - Gospodarka mieszkaniowa

600 - Transport i l^cznosc

010 - Rolnictwo i lowiectwo

Dzial - nazwa

Zobowiazania w wvdatkach budzetowvch:



Wydatkowano 595.759,62 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 147.344,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zreaiizowano w catosci.

Wydatkowano 32.158,49 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 174.863,11 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 248.451,80 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Wydatkowano 268.726,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Realizacja przedsi?wzi?c za 2018 r.

654 028,75

147 344,00

46 521,40

204 525,00

291 120,80

280 060,00

2 791 488,85

12015125,75

21 348 091,47
6 489 977,75

27 838 069.22

Limit 2018

740 716,25

514 575,79

86 634,50

534 275,00

585 636.00

833 862,75

5185 563,54

51333790.48

174 362 403.14
61 210 247,18

235 S72 650,32

t^czne naklady
finansowe

2019

2019

2019

2020

2019

2020

2018

2017

2017

2017

2017

2017

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

3rojekt "WdroZenie usprawnien organizacyjnyoh w Osrodku Pomocy
Spotecznej w Nysie poprzez nakierowanie dziatart na popraw?
obslugi klienta" - WdroZenie usprawnien organizacyjnych
jolegaj^cych na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy
socjalnej oraz od ustug w OPS.

Nauka przez eksperyment - DoposaZenie Mi?dzyszkolnej Pracowni
3rzedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie

ERAZN1US+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2
Partnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkol w celu rozwijania
przedsi?biorczoci wsrod ucznibw - projekt realizowany w Szkole
Podstawowej nr 5 w Nysie

"Wyt^czenie spoteczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i
Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa
wykluczonych spotecznie lub zagro^onych wykluczeniem -
wtaczanie spoleczne

"Wszystko zaczyna si^ w przedszkolu" - Zapewnienie wi^kszej
dost?pnosci do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej Gminy Nysa
wptywaj^cej na zwi?kszenie szans edukacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym

Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwoj ustug spofecznych oraz
wspieraj^cych osoby niesamodzielne" - Swiadczenie ustug
opiekuriczych na terenie gminy Nysa dla osob wymagaj^eych opieki

-wydatki bieZ^ce

Wydatki na programy, prpjekty lub zadania zwiazane 2 programami reafizowanymi z udziafem srodkow. o Iddfych
mowa w art.5 tist.1 pkt 2 i 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 2OO9.r, o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240^
pozn.zm.),ztego;

-wydatki majaikowe
- wydafki bte^tce
Wydatki na przedsi?wzi?cia-og6lem (1.1+1.2+1.3)

DoOd

Okres realizacji
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynuj^ca

Nazwa i eel

1.1.1.6

1.1.1.5

1.1.1.4

1.1.1.3

1.1.1.2

1.1.1.1

1.1,1

1-1

• 1.b
1.8

1

L.p.

kwoty w zt

Wykaz przedsiwzic do WPF



Wydatkowano 58.841,27 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 4.428,00 zl, na nadzor przyrodniczy.
Przeprowadzono post^powanie i wyloniono wykonawct^.
Umow^ podpisano w styczniu 2019 r.

Wydatkowano 251.907,61 zt, na aktualizacj^ dokumentacji
oraz budow^ odcinka kanalizacji. Post^powanie na wybor
wykonawcy I etapu budowy drogi i uzbrojenia terenu
uniewaZniono z uwagi na za wysok^ cen^
najkorzystniejszej oferty.

Wydatkowano 246,00 zt. Zaktualizowano kosztorys.
Post^powanie na wybor wykonawcy uniewaZniono
z uwagi na za wysok^ cen najkorzystniejszej oferty.

Wydatkowano 1.357.870,93 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 47.814,01 zl. Robot budowlanych nie
wykoywano. Przeprowadzono post^powanie i wytoniono
wykonawc^. Umowt? podpisano w styczniu 2019 r.

Wydatkowano 836.590,09 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

W dniu 23.11.2018 r. podpisano z Wojewodzkim Urz<?dem
Pracy umowcj na dofinansowanie projektu. Umowy na
realizacj^ zostan^ zawarte w 2019 r.

Przekazano do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
dotacj^ w kwocie 22.100,00 zt na realizacje drugiego etapu
projektu Centrum Dzialari Wspolnych.

Wydatkowano 56.069,97 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 216.286,09 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.
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^ozw6j elektronicznych ustug publicznych w zakresie e-
administracji w Urz^dzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu

Ochrona bioroinorodnosci w Subregionie Potudniowym, w
granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona r6Znorodnoci
jiologicznej

3udowa drog i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemystowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w
obr^bach wsi Radzikowice i Goswinowice - Etap I - Rozwoj
nfrastruktury

Poprawa plynnosci ruchu w subregionie potudniowym poprzez
budowe i przebudow^ kluczowych drog prowadz^cych do stref
inwestycyjnych i granicy paristwa - budowa drogi w ulicy
Kaczkowskiego i Brodziriskiego w Nysie - Rozwoj infrastruktury

"Wspotne zarzadzanie konkretnymi zagrozeniami w regionie
Jesenik - Nysa" - Bezpieczeristwo

Zabezpieczenie obszarow chronionych Gminy Nysa - obszar Natura
2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego -
Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Centrum Dzialari Wspolnych sieo korporacyjna samorz^dow i NGO
miast partnerskich - Zwi^kszenie intensywnoci wspotpracy
instytucji i samorz^dow regionu przygranicznego
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2018

2018
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"Rozwoj Kompetencji kluczowych drog^ do sukcesu w Gminie
Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uozniow uczestnicz^cych w
projekoie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli

"Centrum Dziatari Wspolnych - siec kooperacyjna samorz^dow i
NGO Miast Partnerskich" - Zwi^kszenie poziomu wspotpracy
mi^dzy instytuojami i spotecznosciami w regionie przygramicznym

Projekt "Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin
Gminy Nysa" Dzialanie 8.1 Dostep do wysokiej jakosci usfug
zdrowotnych i spotecznych - Promowanie wt^czenia spoteoznego
oraz walka z ubostwem i wszelka dyskrytninacja

"Rozwijanie umiej^tnosci i potecncjalu uczestnikow poprzez
reintegra^e spoleczn^ i zawodow^ w CIS w Nysie" - Przygotowanie
do powrotu na rynek pracy 10 osob zagroZonych ubbstwem lub
wykluczeniem

1.1.2.7

1.1.2.6

1.1.2.5

1.1.2.4

1.1.2.3

1.1.2.2

1.1.2.1
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1.1.1.10

1.1.1.9

1.1.1.8

1.1.1.7



Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w catosci.

Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w calosci..

Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w catosci..

Wydatkowano 5.883,96 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 7.117,50 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 701.702,04 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 21.525,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 168,00 zt. Zaplanowane na 2018 r. zadanie
zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 4.432,68 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 17.625,81 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 41.820,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.
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DzierZawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy
^ysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa

Jbezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony
ubezpieczeniowej

Serwis sieci i urzadzeri oswietlenia drogowego na terenie Gminy
Nysa - Zapewnienie bezpieczenstwa na drogach

Dost^p do kanalizacji kablowej w pofudniowej czesci miasta Nysa -
Poprawa bezpieczenstwa oraz zminimalizowanie negatywnych
zdarzen zwiaz^nych ze spoZyciem alkoholu i stosowaniem
przemocy

Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
systemu kadrowo - placowego KDPL - Utrzymanie ciagtosci dzialah
Gminy

Zorganizowanie i adminislrowanie Stref^ Ptatnego Parkowania
niestrzezonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu
parkowania na drogach

Zakup uslug dostepu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie
ciagtosci dzialania

Obstuga bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podlegiych, tj.
Gminnego Zarzadu Oswiaty, Osrodka Pomocy Spotecznej w Nysie
oraz Dziennego Domu Pobytu -

DzierZawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urzad Miejski w
Nysie - ul. Wyspiartskiego oraz Urz^d Miejski w Nysie - ul. A.
Krajowej - Poprawa bezpieczeristwa oraz zminimalizowanie
negatywnych zdarzeh zwi^zanych ze spoZywaniem alkoholu i
stosowaniem przemocy

Dostawa wody do budynku Urzedu Miejskiego w Nysie -
Zapewnienie ciagtosci dzialania

-wydatki biezqce
Wydatki na programy. projekty lab zadania pozostate (Inne niZ wymlenione w pkt 1.1 11.2)<2 tego
-wydaiki maj^tkowe
-wydatki bieiace
Wydatki na programy, projekly tub zadania zwiqzane z umowamt partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego;

20202018NYSA
Ochrona ro^norodnosci biologicznej w Subregionie Potudniowym na
terenie powiatow ghibczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona
bioroznorodnosci
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Wydatkowano 119.312,08 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 324,72 zt. Zaplanowane na 2018 r. zadanie
zrealizowano w catosci.

Postppowanie na wybor operatora uniewazniono z uwagi na
za wysokq cenp najkorzystniejszej oferty.

Wydatkowano 62,40 zt. Zaplanowane na 2018 r. zadanie
zrealizowano w calosci.

W dn. 23.07.2018r. podpisano umowp z Polsk^ Lig^
Siatkowki

Wydatkowano 61.829,63 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Wydatkowano 44.920,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w cafosci.

Wydatkowano 553.940,47 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 98.402,43 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 92.491,63 zf. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w cafosci.

Wydatkowano 91.187,69 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 80.442,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Wydatkowano 738,00 zt. Zaplanowane na 2018 r. zadanie
zrealizowano w catosci.

Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w catosci.

Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w calosci.
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Zarzqdzanie nieruchomosciami gminnymi - lokale mieszkalne i
uZytkowe - Zapewnienie utrzymania we wtasciwym stanie
mieszkaniowego zasobu gminy

Zakup ustug dost^pu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie
dostppu do Internetu

Swiadczenie ustug lokalnego transportu zbiorowego - Swiadczenie
uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii
comunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racfawicka - ul.
Pilsudskiego Vendo Park

Wspotpraca w zakresie obshigi i rozliczenia transakcji optacanych
instrumentami ptatniczymi z wykorzystaniem terminala POS -
Realizacja programu upowszechniania pfatnosci bezgotdwkowych w
jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali
POS

Promocja Gminy Nysa podczas przygotowari i w czasie trwania
Finatow Pucharu Polski w pitce siatkowej kobiet - Promocja Gminy
Nysa

Utrzymanie obiektow inZynierskich - Zapewnienie bezpieczeristwa
na drogach

Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeristwa na drogach

Utrzymanie drog gruntowych - Zapewnienie bezpieczertstwa na
drogach

Utrzymanie terenow zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie
bezpieczertstwa na drogach

Utrzymanie chodnikow - Zapewnienie bezpieczeiistwa na drogach

Utrzymanie drog o nawierzchnii niebitumicznej - Zapewnienie
bezpieczertstwa na drogach

Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem ZS
- Utrzymanie ci^gtosci dziataii Gminy

Monitoring obiektu OPS - Zabezpieczenie ci^gto^ci zadania

Aktualizacja alicencji programow informatycznych - Zabezpieczenie
wykonania ciaglosci zadania

Swiadczenie ustug prawnych - Zapewnienie obslugi prawnej
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Wydatkowano 4.250,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w cafosci.

Wydatkow nie planowano. Podpisano aneks do zawartej
umowy z terminem realizacji na 2019 r.

Wydatkow nie planowano. Podpisano aneks do zawartej
umowy z terminem realizacji na 2019 r.

Wydatkowano 14.360,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 9.102,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkow nie planowano. Podpisano aneks do zawartej
umowy z terminem realizacji na 2019 r.

Zaplanowane na 2018 r. zadanie zrealizowano
w catosci.

Wydatkow nie planowano. Wyloniono wykonawc
i podpisano umow^.

Przedsiipwzigcie usuni^to i wprowadzono pod pozycj^
1.3.1.70

Wydatkowano 109.942,52 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 199,31 zt. Zaplanowane na 2018 r. zadanie
zrealizowano w calosci.

W grudniu 2018 r. przyj^to 553 wnioski o przyznanie bonu.
Do 31.12.2018 r. wydano 222 decyzje.
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Sporz^dzanie miejscowgo planu zagospodarowania przestrzennego
obejmuj^cego cz?^6 miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A.

Srodziriskiego - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Biala Nyska - Ksztattowanie tadu
irzestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
irzestrzennego terenow rekreacyjnych wsi Skorochow oraz cz?sci
wsi Gl^binow - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skorochow oraz czsci miasta Nysy w rejonie
ulic Otmuchowskiej, Mieczystawa I i Saperskiej - Ksztattowanie tadu
Drzestrzennego

Sporzadzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Radzikowice - Ksztattowanie tadu
przestrzennego

Sporzadzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmujqcy cz^sc miasta Nysy w rejonie ulicy
Stowiariskiej - Ksztattowanie tadu przestrzennego

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

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

Odbior odpaddw komunalnych od wtascicieli nieruchomosci
zamieszkalych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych
odpadow - Swiadczenie ustug w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi

Zimowe utrzymanie drog gminnych w sezonie 2018/2019 -
Zapewnienie bezpieczeristwa na drogach

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

Wyplata ^wiadczenia pieni^znego "bon wychowawczy" - Wspieranie
rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci zamieszkuj^cych Gmin Nysa
oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny
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W 2018 r. rozpoczgto procedur^ wytonienia wykonawcy
w styczniu 2019 r. podpisano umow^.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postgpowanie
podpisano umowg na realizacjg.

Wydatkow nie planowano. Podpisano aneks do zawartej
umowy z terminem realizacji na 2019 r.

Wydatkowano 344,40,00 zt. Zadanie zrealizowano

Wydatkow nie planowano. Wytoniono wykonawcg
i w grudniu 2018 r. podpisano umowg na realizacjg.

Wydatkowano 8.900,00 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 9,800,00 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w cato^ci.

Wydatkowano 5.250,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 8.200,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 8.950,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 7.150,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkow nie planowano. Podpisano aneks do zawartej
umowy z terminem realizacji na 2019 r.

Wydatkowano 2.250,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.
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Zakup ustogi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie
wykonania ciaglosci zadania

Zakup specjalistyoznych ustug opiekuriczych dla osob z
zaburzeniami psychicznymi - OPS - Zabezpieczenie wykonania
ciqgto^ci zadania

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Zlotogtowice - Ksztaltowanie ladu
trzestrzennego

Przystqpienie do umowy Programu WydtuZonej Gwaranoji na piec
kondensacyjny znajduj^cy sig w swietlicy wiejskiej w solectwie
Zlotogtowice - Udostgpnienie informaoji na temat sposobie
gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu -
Ksztaltowanie ladu przestrzennego

Sporz^dzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rusocin - Ksztaltowanie ladu przestrzennego

Sporz^dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Koperniki - Ksztaltowanie ladu przestrzennego

Sporz^dzenie zmiany miejscowego planu zagospodarownia
przestrzennego obejmujqcego czgsc miasta Nysy w rejonie ulio
Jozefa Pilsudskiego i Romana Dmowskiego - Ksztaltowanie tadu
przestrzennego

Sporzqdzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hajduki Nyskie - Ksztaltowanie ladu
przestrzennego

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

Sporzqdzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Siestrzeohowioe oraz czgsci wsi Morow -
Ksztaltowanie ladu przestrzennego

Sporza.dzenie projektu studium uwaruhkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa - Ksztaltowanie tadu
przestrzennego

Sprzqdzanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj^cego czgsc miasta Nysy w rejonie ulic
Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego -
Ksztattowanie ladu przestrzennego
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W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
w dniu 02.01.2019 r. podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
w dniu 02.01.2019 r. podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
i w dniu 02.01.2019 r. podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
i w dniu 02.01.2019 r. podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie
i podpisano umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie i w dniu
02.01.2019 r. podpisano porozumienie na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie i w dniu
02.01.2019 r. podpisano porozumienie na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie i w dniu
02.01.2019 r. podpisano porozumienie na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie i w dniu
02.01.2019 r. podpisano porozumienie na realizacjp.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono postppowanie i w dniu
02.01.2019 r. podpisano porozumienie na realizacjp.

Przeprowadzony w 2018 r. prztarg nie zostat
rozstrzygnipty. Ponownie przeprowadzono przetarg
w 2019 r. i zawarto umowp.

Wytoniono wykonawcp i podpisano umowp na realizacjp.

Ogloszony w grudniu 2018 r. przetarg zostat
uniewa2niony. Przetarg ogloszono ponownie
i 30.01.2019r.podpisano umowp.

W grudniu 2018 r. wytoniono wykonawcp i podpisano
umowp na realizacjp.

W grudniu 2018 r. wytoniono wykonawcp i podpisano
umowp na realizacjp.
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Utrzymanie czystosci przystankow komunikacyjnych - Utrzymanie
czystosci

Ustuga Ecoharmonogram - Utrzymanie czystosci

Odbieranie nieczysto^ci z koszy ulicznych - Utrzymanie czystosci

Administrowanie obiektem dworca PKP - Utrzymanie mienia
gminnego

Administrowanie obiektami gminnymi Orlik, skatepark - Utrzymanie
mienia gminnego

Administrowanie FSO, wtym realizacja przegl^dow, napraw i
odczytow - Utrzymanie mienia gminnego

Utrzymanie szaletow miejskich w Nysie - Utrzymanie czystosci

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej na terenie I czî sci parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej na terenie II czpsci parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej w obrpbie Rejonu Nr IV -
Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej w obrgbie Rejonu Nr III -
Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej w obrpbie Rejonu Nr II -
Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej w obrpbie Rejonu Nr I -
Utrzymanie gminnych terenow zielonych

Utrzymanie czystosci poprzez zamiatanie mechaniczne lub r^czne
ulic, chodnikow i parkingow - Utrzymanie czysto^ci gminnych drog,
parkingow, terenow zielonych nie obj^tych stalym utrzymaniem

Utrzymanie czystosci podworek gminnych - Utrzymanie czystosci i
zieleni niskiej na podworkach gminnych

Swiadczenie usfug polegajqcych na dorpczaniu korespondencji w
obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ci^gtosci dziatania
Gminy

Zakup i doslarczanie posilkow dla podopiecznych - OPS -
Zabezpieczenie wykonania ci^gtosci zadania

Pilnowanie i ochrona obiektu Noclegowni - Zabezpieczenie
wykonania ci^gtosci zadania
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Wydatkowano 776.681,41 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Najemcy zwrocono naklady pod koniec 2018 roku.

Wydatkowano 809.400,00 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Wydatkowano 3.296.670,58 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

Nie wydatkowano zadnej kwoty. Sp. Z o.o. "AKWA"
splacila ratp pozyczki zgodnie z umowp.

Wydatkowano 1.962,00 zl, na oplat^ przytqczeniow^.
Postppowanie na wybor wykonawcy uniewaZniono
z uwagi za wysok^ cenp najkorzystniejszej oferty.
Ponownie przeprowadzono postppowanie i podpisano
umowp.

Wydatkowano 500.000,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w calosci.

W grudniu 2018 r. przeprowadzono post^powanie
i podpisano umow<? na realizacj^.

W 2018 r. rozpocz^to procedur^ wytonienia wykonawcy
i w styczniu 2019 r. podpisano umow^.
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Budowa drog na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstaricow
^l^skich w Nysie - Rozwoj infrastruktury

Zwrot nakladow poniesionych przez Najemc? cz^sci powierzchni
tudynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy Szlak
Chrobrego 6 (dzialka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 obj?ta KW Nr
OP1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na
przedmiot najmu w zwi^zku z podniesieniem jego wartosci rynkowej
- Zagospodarowanie nieruchomosci po bylej FSO

Dokapitalizowania Spotki pod firmsj: Agencja Rozwoju Nysy Spbtka z
ograniczon^ odpowiedzialnosci^ z siedzib^ w Nysie - Wsparcie dla
kredytu na budowp kapieliska i budowe mieszkan

Budowa obiektow sportowych w placowkach edukacyjnych Gminy
Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wsrod
mieszkancow Gminy Nysa w szczegolnosci dzieci i mlodzieZy

Dokapitalizowanie spolek w tym porpczenie pozyczki z WFOSiGW
w Opolu Uchwata Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28
listopada 2007r. "AKWA" - splata rat kredytow objptych udzielonymi
porpczeniami

Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa,
Wroctawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem
transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa
infrastruktury drogowej i warunkow transportu

"Dokapitalizowanie spolki "AKWA" - na splat^ pozyczki inwestycyjne
z WFOSiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na
realizacj? zadania pn. "Poprawa jakosci wody, pewno^ci zasilania
oraz warunkbw ochrony przeciwpozarowej obejmuj^c^ miejscowo^c
Radzikowice, Goswinowice, Skorochow, Glpbinow, Spkowice,
Niwnica, Wyszkow ^l., i Kubice" - Poprawa jakosci wody, pewnosci
zasilania oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej

-wydatki maj^lkowe
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Odbior odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci
zamieszkatych i niezamieszkalych na terenie Gminy Nysa i
zagospodarowanie tych odpadow - Swiadczenie ustug w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi

Zakup paliwa i materialow eksploatacyjnych do samochodow Gminy
Nysa - Zapewnienie ciagtosci dzialalnia
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Nie wydatkowano zadnej kwoty. W 2018 r. przeprowadzono
post^powanie i podpisano umow na realizacj^.

Wydatkowano 3.718.739,84 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Na 20180 rok wydatkow nie planowano.

Wydatkowano 49.200,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 25.000,00 zt. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 271.394,50 zl. Zaplanowane na 2018 r.
zadanie zrealizowano w catosci.

Na 20180 rok wydatkow nie planowano.
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3rzebudowa drogi w Niwnicy - droga za przystankiem PKS -
3rzygotowanie terenow inwestycyjnych

Uzbrojenie terenow inwestyoyjnych po bylym terenie FSD -
Przygotowanie terenow inwestycyjnych

Przebudowa drogi w ulicy Mitosza w Nysie - Poprawa infrastruktura
drogowej

Budowa kompleksu mieszkaniowego - uslugowego przy ul.
Kramarskiej w Nysie - Poprawa warunkow spotecznych

Przebudowa drogi w Przel^ku - opracowanie dokumentacji
projektowej - dotacja celowa dlaZarz^du Wojewddztwa Opolskiego
Poprawa bezpieczeristwa

Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia
eleklroenergetycznego terenu Regionalnego Parku Przemystowego
WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obr^bach wsi
Radzikowice i Goswinowice - Rozwoj gospodarczy

Dokapitalizowanie Spotki pod firm^: Agencja Rozwoju Nysy Sp6fka z
ograniczon^ odpowiedzialno^ci^ z siedzib^ w Nysie - Umoiliwienie
odkupu udziatdw w spolce celowej od Funduszu
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