
Część opisowa do informacji o realizacji 
budżetu Gminy Nysa za I półrocze 2016 r. 

Uchwałą Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. 

został uchwalony budżet Gminy Nysa na 2016 rok. 

Dochody budżetowe ustalone zostały w wysokości 153.781.900,00 zł, wydatki 

budżetowe na kwotą 167.632.231,00 zł, natomiiast przychody przyjęto w kwocie 

20.050.331,00 zł, a rozchody w kwocie 6.200.000 zł. 

W ciągu roku budżetowego, na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń 

Burmistrza wprowadzane były zmiany do budżetu obejmujące zarówno zwiększenia, 

jak i zmniejszenia łrudżetu, a także przeniesienia budżetowe. Wszystkie uchwały 

i zarządzenia po podjęciu były przekazywane Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 

badania. 

Zmiany budżetu na dzień 30.06.2016 r. przedstawiają się następująco: 

Wyszczególnienie 
Płanna 20 ł6r . 

wg uchwały 
budżetowej 

Plan po 
zmianach 

Zwiększenia 
Zmniejszenia 

Dochody budżetowe 
(załącznik nr 1) 153.781.900,00 178.648.644,43 + 45.895.118,43 

-21.028.374,00 

Wyd atki budżetowe 
(załącznik nr 2) 167.632.231,00 196.451.017,62 + 49.345.635,62 

- 20.526.849,00 

Przychody 
(wg informacji dodatkowej do 

załąc znika nr ł i 2) 
20.050.331,00 24.002.373,19 +3.952.042,19 

Rozchody 
(wg nformacji dodatkom vej do 
załącznika nr ł i 2) 

6.200.000,00 6.200.000,00 

Zmiany dotyczyły zarówno planu dochodów jak i wydatków budżetowych na 

zadaniach własnych oraz zleconych i są one zawarte w załącznikach 1 i 2 do 
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Informacji z wykonania budżetu Gminy Nysa za I półrocze 

2016 r.". 

Dochody budżetowe (załącznik Nr 1) 
Roczna prognoza dochodów budżetowych w wysokości 178.648.644,43 zł 

zrealizowana została w I półroczu 2016 r. na kwotę 91.842.459,78 zł, co stanowi 

51,41% prognozy rocznej, przy czym: 

- prognozowane zadania własne w wysokości 141.277.607,55 zł zrealizowano 

w kwocie 75.758.461,20 zł, co stanowi 53,62 % prognozy rocznej, 

- prognozowane dochody bieżące w wysokości 166.377.289,38 zł zrealizowano 

w kwocie 89.010.039,13 zł, co stanowi 53,50 % prognozy rocznej, 

- prognozowane dochody majątkowe w wysokości 12.271.355,05 zł zrealizowano 
w kwocie 2.832.420,65 zł, co stanowi 23,08 % prognozy rocznej. W II połowie 
2016r. planowana jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Nysie 
przy ul. Krasińskiego, przeznaczonej pod zabudowę handlowo-usługową (handel 
wielkopowierzchniowy), w trybie przetargowym. Zaplanowano również zbycie 
nieruchomości na rzecz dzierżawcy - teren stacji benzynowej przy ul. Jagiellońskiej 
w Nysie oraz sprzedaż, w trybie przetargu nieograniczonego, 6 działek 
niezabudowanych, zlokalizowanych w Nysie przy ul. Długosza, przeznaczonych pod 
zabudowę jednorodzinną. Prognozowany przychód z tytułu sprzedaży ww. 
nieruchomości szacuje się na kwotę 10.960.000 zł. 

Zaległości w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 

19.894.824,23 zł. a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (ściągana 

przez OPS zaległość 7.732.276,83) wynoszą 12.162.547,40 zł. 

Zaległości występują szczególnie w: 

• podatku od nieruchomości 

- osoby prawne 

- osoby fizyczne 

2.522.067,33 zł 

3.345.073,81 zł 

podatku rolnym 

- osoby fizyczne 

podatku od środków transportowych 

- osoby prawne 

- osoby fizyczne 

opłatach za zarząd, użytkowanie i wieczyste 

użytkowanie 

150.046,69 zł 

400.419,98 zł 

344.035,67 zł 

144.339,00 zł 

2 



dochodach z najmu i dzierżawy 

wpływach z ty :ułu nabycia prawa własności oraz 

prawa użytl<ov/ania wieczystego (w tym na raty) 

grzywnach mandatach i innych karach 

w tym za wycinkę drzew 

renta planistyczna i opłata adiacencka 

zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym 

1.997.301,75 zł 

74.273,16 zł 

1.241.442,27 zł 

445.651,28 zł 

24.945,73 zł 

7.732.276,83 zł 

W okresie sprawozdawczym w drodze stosowania upomnień, wezwań, tytułów 
egzekucyjnych starano się zmniejszyć powstałe zaległości. 
W okresie styczeń - czerwiec 2016 r.: 

- wystawiono do egzekucji 2.337 tytułów wykonawczych, 
- przekazano 4 sprawy do skierowania na drogę sądową, 
- przekazano do sądu 8 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej, 
- przekazano do syndyka 3 zgłoszenie wierzytelności, 
- wysłano 4.640 wezwań do zapłaty i upomnień. 

Skutki obniżania górnych stawek podatkowych, ulg, odroczeń i umorzeń na 

dzień 30.06.2016 r. 

Wyszczególnienie Skutki 
obniżenia 

górnych stawek 
podatków 

Skutki 
udzieionych ulg 
i zwoinień (bez 
ulg i zwolnień 

Skutki decyzji wydanych przez 
organ podatkowy na podstawie 

ustawy - Ordynacja 
Podatkowa 

ustawowych) Umorzenie 
zaległości 

podatkowych 

Rozłożenie 
na raty, 

odroczenie 
terminu 
płatności 

Podatek od nieruchom nści 3.288.214,26 563.870,01 247,38 283.894,39 

Podatek rolny 101.857,00 0,00 4.062,12 35,77 

Podatek leśny 1.645,50 0,00 9,50 0,00 

Podatek od środków 
transportowych 

266.666,81 0,00 0,00 0,00 

Podatek od spadków 
i darowizn 

0,00 0,00 0,00 2.125,00 

Wpływy z innych lokaln/ch 
opłat pobieranych prze;: 
jednostki samorządu 
ten/torialnego na podstawie 
odrębnych ustaw 

0,00 1.650,00 0,00 0,00 

Odsetki od nieterminowych 
wpłat z tytułu podatków i 
opłat 

0,00 0,00 30,00 45.277,00 
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RAZEM: 3.658.383,57 565.520,01 4.349 ,00 331.332,16 

Pełny obraz realizacji prognozy dochodów zawiera załącznik Nr 1 do 

informacji. 

Wydatki budżetowe (załącznik Nr 2) 
Realizacja wydatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 80.995.817,35 zł, 

na planowaną kwotę 196.451.017,62 zł, co stanowi 41,23 % planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 73.710.284,00 zł, na planowaną kwotę 

164.130.191,47 zł, co stanowi 44,91 % planu rocznego. Wydatki majątkowe 

zamykają się kwotą 7.285.533,35 zł na planowane w wysokości 32.320.826,15 zł, co 

stanowi 22,54 % planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 6.285.533,35 zł na 

planowane 27.320.826,15 zł, co stanowi 23,01 % planu. 

W pierwszym półroczu przygotowywane były przetargi na wykonanie zaplanowanych 

zadań inwestycyjnych. Terminy płatności większości robót inwestycyjnych, dla umów 

zawartych do 30.06.2016r., przypadają w drugim półroczu 2016 r., są to 

w szczególności: 

- Budowa hali widowiskowo - sportowej w Nysie - 6 636 448,93 zł 
- Budowa drogi w ul. Prusa w Nysie - 1 031 877,79 zł 
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 5 w Nysie - 675 123,95 zł 
- Przebudowa strzelnicy sportowej w Nysie - 487 556,73 zł 
- Budowa dróg w mieście - 379 637,47 zł 
- Centrum Przesiadkowe w Nysie - 343 785,50 zł 
- Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - 253 428,49 zł 
- Plac zabaw ul. Nowowiejska i przy SP Nr 10 w Nysie - 230 591,92 zł 
- Poprawa stanu technicznego lokali mieszkalnych - 191 935,73 zł 
- Oświetlenie w mieście i gminie - 134 992,50 zł 
- Wykonanie elewacji budynku przedszkola Nr 1 w Nysie - 119 000,00 zł 
- Budowa dróg na obszarach wiejskich - 102 944,01 zł 

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych zawarta jest w załączniku Nr 2. 

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4. 
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Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 
Planowane wydatki w kwocie 6.015.405,16 zł zrealizowano w wysokości 

1.857.863,44 zł, tj. 31,05 % planu rocznego. 

Wydatki bieżą:e zrealizowano w kwocie 867.863,44 zł, na planowaną kwotę 

1.015.405,16 zł, co stanowi 85,47 % planu rocznego. Wydatki majątkowe planowane 

w wysokości 5.000.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.000,000,00 zł, co stanowi 

20,00 % planu rocznago. Wydatków inwestycyjnych nie planowano. 

Wydatki bieżące to przede wszystkim zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydatki Rad 
Sołeckich, opłata dla Izby Rolniczej w Opolu stanowiąca 2 % udziału w podatku 
rolnym, diety dla sołtysów oraz składki za udział vy stowarzyszeniach. 

Wydatki Rad Sołeckich to między innymi prenumerata czasopism, zakup 
materiałów i sprzęcu gospodarczego do prac porządkowych, zakup artykułów 
biurowych i spożywczych związanych z bieżącą działalnością sołectw. 

D;!iał 600 Transport i łączność 

Planowane w/datki w kwocie 11.235.888,87 zł zrealizowano w wysokości 

2.872.133,62 zł, tj. 25,56 % planu rocznego. 

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.661.247,15 zł, na planowaną kwotę 

7.C84.763,28 zł, co stanowi 37,56 % planu rocznego. Wydatki majątkowe zamykają 

się kwotą 210.886,47 zł na planowane w wysokości 4.151.125,59 zł, co stanowi 5,08 

% planu rocznego, są to w całości wydatki inwestycyjne. 

Rozdz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowy 

Świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie 
miasta i gminy Nysa odbywało się w oparciu o Umowę Nr 2015.RW.GK.26 z dnia 
28 12.2015 r. w obrębie granic administracyjnych Gminy Nysa oraz Otmuchów przez 
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Spółce MZK przysługuje rekompensata na 
pokrycie kosztu jednego wozokilometra. Dopłata do jednego wozokilometra wynosiła 
3,2.7 zł zarówno dla przewozów otwartych jak i zamkniętych. W I półroczu 2016 r. 
sp()łka wykonała 640.516 wozokilometrów otwartych oraz 71.637 wozokilometrów 
zamkniętych. Autobusy komunikacji miejskiej docierają niemal w każdy rejon miasta 
orEiz do większości miejscowości Gminy Nysa oraz Gminy Otmuchów, na podstawie 
zawartego porozumienia I Umowy z dnia 14 listopada 2014 r. 

Sprzedaż biletów jednorazowych ewidencjonowana jest w kasach tlskalnych 
znajdujących się w autobusach. Ewidencja sprzedaży biletów miesięcznych 
prowadzona jest za pomocą programu komputerowego z uwzględnieniem imiennej 
listy osób korzystają:ych z biletów miesięcznych. 

5 



Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne') i 60017 (Drogi wewnętrzne) 

Obejmuje w szczególności wydatki na: 

- naprawy chodników 
* remonty cząstkowe - 133,79 m̂  
* chodniki z płyt betonowych - 120,90 m̂  
* chodniki z kostki betonowej - 76,01 m̂  
* przekładanie krawężników i obrzeży - 204,10 mb 

- utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej 
* remonty cząstkowe nawierzchni - 104,07 m̂  

- utrzymanie dróg gruntowych 

* profilowanie dróg z zagęszczeniem - 394.020,32 m̂  
* wyrównanie tłuczniem - 1.221,82 m-̂  
* konserwacja rowu - 12,00 mb 
* nawierzchnia z żużla - 125,00 m̂  
* nawierzchnia z tłucznia kamiennego - 891,97 m̂  

- oznakowanie pionowe dróg 
* demontaż słupków - 40 szt. 
* demontaż znaków - 75 szt. 
* ustawienie słupków - 95 szt. 
* montaż nowych znaków - 130 szt. 
* montaż znaków z odzysku - 54 szt. 
* montaż słupków blokujących - 57 szt. 

- oznakowanie poziome - 1.157,55 m̂  

- utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym 
* koszenie traw - 165.161,00 m̂  
* pielęgnacja drzew - 19 szt. 
* przycinka krzewów - 54 szt. 
* wycinka krzewów - 14.100,00 m̂  

- utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej 
* remonty cząstkowe - 103,65 m̂  

- naprawa obiektów inżynierskich 
* naprawa barier w m. Koperniki, 
* naprawa mostu w m. Nysa Al. Wojska Polskiego, 
* naprawa przepustu w m. Siestrzechowice 

- utrzymanie zimowe dróg (odśnieżanie i zwalczanie śliskości) 

Dział 630 Turystyka 

Planowane wydatki w kwocie 583.600,00 zł zrealizowano w wysokości 

83.848,83 zł, tj. 14,37 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

73.701,33 zł, na planowaną kwotę 283.600,00 zł, co stanowi 25,99 % planu 



rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 10.147,50 zł na planowane w 

wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 3,38 % planu rocznego. 

Zadania bieżące realizowane w I półroczu to m.in.: 
- zadania publiczne w ramach Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 
- udział Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej Regionalnej 

Organizacji Turysycznej, 
- organizacja „Otwarcia sezonu turystycznego 2016", 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Planowane wydatki w kwocie 7.358.820,35 zł zrealizowano w wysokości 

2.519.817,19 zł, tj 34,24 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano 

w kwocie 2.083.524,51 zł, na planowaną kwotę 6.085.419,57 zł, co stanowi 34,24 % 

planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 436.292,68 zł na 

planowane w wysokości 1.273.400,78 zł, co stanowi 34,26 % planu rocznego. 

Roz.dz. 70004 - różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 

Zadania realizowane w I półroczu to m.in.: 
- zarządzanie i .administrowanie mieniem komunalnym, 
- remonty i usuwanie awarii, 
- zaliczki do wspólnot - udział Gminy we współwłasności, 
- odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne, 
- opłata za odp'Owadzenie wód opadowych i roztopowych, 
- zapłata za media, 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zadania realiznwane w I półroczu to m.in.: 
- wpłaty do budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego gruntu lub 

wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, 
- sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń 

o samodzielności lokali, 
- wycena działek (zabudowanych i niezabudowanych), wycena lokali 

użytkowych o'az wycena lokali mieszkalnych, 
- wyceny nieruchomości związane z przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego v/ prawo własności, 
- ogłoszenia o przetargach, komunikat/ Burmistrza Nysy, ogłoszenia uchwał 

Rady Miejskiej, 
- opłaty notarialne lub sądowe, 
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne. 

Pozostałe. 
Za-acono odsetki w kwocie 426,17 zł dotyczące wypłaty odszkodowań na rzecz na 
rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie za nie dostarczenie lokali 
socjalnych w związku z wydanymi wyrokami sądowymi.. 
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Rozdz. 70095 Pozostała działalność 

to w szczególności: 

- remonty lokali socjalnych, mieszkań komunalnych, budynków, komórek 
gospodarczych itp., 

- najem lokali socjalnych. 

Dział 710 Działalność usługowa 

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 476.737,00 zł zrealizowano 

w wysokości 81.385,62 zł, tj. 17,07 % planu. Niskie wykonanie wynika z tego, że 

znaczna część zaplanowanych wydatków dotyczy opracowania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa a większość tych wydatków 

przewidziana jest pod koniec 2016 roku. 

Wydatki poniesiono przede wszystkim na: 

- podziały, 
- wznowienia i wskazanie granic, 
- wypisy z rejestru gruntów, 
- wypisy i wyrysy, 
- opinie dot. rozgraniczeń, 
- plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa, 
- decyzje o warunkach zabudowy, 
- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Planowane wydatki w kwocie 16.335.591,77 zł zrealizowano w wysokości 

8.273.258,08 zł, tj. 50,65 % planu rocznego. Wydatki te obejmują zadania własne 

i zadania zlecone. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7.257.349,71 zł, na 

planowaną kwotę 14.859.295,63 zł, co stanowi 48,84 % planu rocznego. Wydatki 

inwestycyjne zamykają się kwotą 1.015.908,37 zł na planowane w wysokości 

1.476.296,14 zł, co stanowi 68,81 % planu rocznego. 

W tym: 

Rozdz. 75011 

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zleconych gminie zadań 
rządowych w zakresie spraw obywatelskich. Po weryfikacji przez Wojewodę 
Opolskiego liczby zdarzeńz zakresu spraw obywatelskich, dotacja za 2015 r. została 
zweryfikowana i zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 78.205,00 zł wraz z 
odsetkami w kwocie 240,00 zł 
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Rozdz. 75022 

W I półroczu 2016 roku odbyło się: 

6 sesji Rady Miejskiej, 
30 posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej, 

1 posiedzenie komisji do spraw zmiany statutu Gminy Nysa, 
3 zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

Na podstawie uchwały Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 grudnia 
2010 roku w sprawę ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie, diety dla radnych 
wypłacane były w farmie ryczałtu miesięcznego. Wysokość ryczałtu zróżnicowana 
byłe w zależności od funkcji pełnionych w Radzie Miejskiej lub jej komisjach i 
wynosiła dla: 

• Przewodniczącego Rady Miejskiej - 100% ryczałtu tj. 1 987,27 zł 
• Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - 80% ryczałtu tj. 1 589,81 zł 
• Przewodniczących Komisji - 75% ryczałtu tj. 1 490,45 zł 
• Radnych będących członkami 

co najmniej 1 kc misji - 65% ryczałtu tj. 1 291,72 zł 
• Radnych nie bęcących członkiem 

żadnej komisji - 30% ryczałtu tj. 596,18 zł 

Wysokość ryczałtu ulegała obniżeniu o 200 złotych za każdą nieobecność 
racnego na sesji Rady Miejskiej oraz o 100 złotych za każdą nieobecność na 
posiedzeniu stałej lub doraźnej komisji. Oprócz pokrycia ryczałtów radnych oraz 
Przewodniczącego RM środki z budżetu Rady Miejskiej wydatkowano między innymi 
na zakup materiał()w i wyposażenia związanych z obsługą Rady Miejskiej, 
Młodzieżowej Rady Rady Seniorów, na wyjazd delegacji radnych do Ingelheim, a 
także sporządzenie cpinii prawnej niezależnego prawnika. 

Rozdz. 75023 

Obejmuje koszty związane z działalnością Urzędu Miejskiego w tym USC, oraz 
ob:;ług^ interesantóv/. 

Środki wydatkowano między innymi na: 
- wynagrodzenia, średni stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w I półroczu 2016r. 

to 211,54 etatów, w tym roboty publiczne 43,31 etatów, 
- delegacje i szkok:nia, 
- badania okresowe pracowników, 
- wydatki z ZFŚS, 
- zakup środków c:ystości i materiałów gospodarczych, 
- zakup czasopism i wydawnictw fachowych, 
- zakup paliwa i akcesoriów do samochodów służbowych, 
- zakup materiałóv/, wyposażenia oraz urządzeń biurowych i komputerowych, 
- zakup materiałóv/ związanych z obsługą gości, 
- zakup materiałóv/ eksploatacyjnych i podzespołów do komputerów i do drukarek, 
- zakup, serwis i rozbudowę programów komputerowych, 
- przeglądy okresowe, naprawę i konserwację drukarek. 
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- utrzymanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, 
- wsparcie techniczne użytkowanych systemów i urządzeń, 
- zakup licencji i dostępu do portali, 
- usługi dostępu do Internetu i transmisji danych, 
- remonty i naprawy, 
- wykonanie pieczątek, druków, 
- usługi introligatorskie, 
- opłaty pocztowe, 
- opłaty telekomunikacyjne i utrzymanie centrali telefonicznej, 
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- ogłoszenia w prasie, 
- opłaty sądowe i koszty egzekucji, 
- usługi prawne, 
- koszty sądowe i komornicze, 
- koszty ubezpieczeń, 
- opłaty za media, 
- wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Urząd Stanu Cywilnego 
W okresie sprawozdawczym odnotowano 99 ślubów, 474 zgony i 309 urodzeń oraz 
uhonorowano 17 par medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 

Pozostałe. 
Załacono odsetki w kwocie 697,59 zł dotyczące zobowiązań zlikwidowanego 

z dniem 31.12.2015 r. Zakładu budżetowego (Targowisko Miejskie) w związku 
z brakiem na dzień likwidacji to jest 31.12.2015 r. środków na zapłatę, oraz rozliczeń 
związanych z korektami deklaracji VAT. 

Rozdz. 75075 

Obejmuje koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych oraz 
prowadzeniem promocji Gminy Nysa. 

Rozdz. 75095 

Obejmuje koszty związane z: 
- współpracą z miastami partnerskimi, 
- przynależnością do Związku Miast Polskich, 
- dotacjami na realizację zadań publicznych Gminy Nysa, 
- realizacją projektu Partnerstwo Nyskie 2020, 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sadownictwa 

Planowane wydatki (tylko bieżące) w kwocie 44.295,00 zł zrealizowano 

w wysokości 5.543,74 zł, tj. 12,52 % planu rocznego. W dziale tym ponoszono 

wydatki w szczególności na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Nysa. 
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Dział 752 Obrona narodowa 
w dziale tym ponosi się wydatki na świadczenia rekompensujące za ćwiczenia 

wojskowe oraz na akcję kurierską. W budżecie zaplanowano wydatki (tylko bieżące) 

w kwocie 6.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 2.395,80 zł, tj. 

39,93 % planu rocznego . 

D2:iał 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

Planowane wydatki w kwocie 2.065.484,76 zł zrealizowano w wysokości 

867.225,35 zł, tj. 41,99 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

867.225,35 zł, na planowaną kwotę 1.985.484,76 zł, co stanowi 43,68 % planu. 

Wydatki inwestycyjn(i zaplanowano na kwotę 80.000,00 zł i nie wydatkowano żadnej 

kw(Dty. 

Wydatki bieżące obejmują w szczególności: 

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 

Z budżetu Gnr iny pokrywane są wydatki na wyposażenie i funkcjonowanie U 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Ro::dz. 75414 - Obrc na cywilna 

Obejmuje wycJatki na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu obrony 
cywilnej. 

Rozdz. 75416 - Stra:: Miejska 

W pierwszym półroczu 2016 r. Strażnicy Miejscy pełnili służbę od poniedziałku 
do soboty w godzinaich 6°°-22oo, a obsługa monitoringu miejskiego całą dobę przez 
7 cni w tygodniu. Dc- zadań Straży Miejskiej należy w szczególności: 

• ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
• czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym, 
• współdziałani<2 z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia 

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 
żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, 

• zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 
zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 
postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia, 

• ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 
• współdziałania z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku 

podczas zgromadzeń i imprez publicznych. 
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• doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich 
zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia 
w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, 

• informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także 
inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi 
i organizacjami społecznymi. 

Kontrolą objęty jest teren miasta i gminy. Wydatki Straży Miejskiej związane 
są przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracowników, badaniami okresowymi, 
szkoleniami, podróżami służbowymi, posiłkami profilaktycznymi, umundurowaniem, 
naprawą i utrzymaniem radiowozu oraz wpłatą na państwowy fundusz celowy 
(dodatkowe patrole policji). 

W I półroczu 2016 r. nałożono 120 mandatów za poniższe wykroczenia: 

- spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym - 52 
- bezpieczeństwo i porządek w komunikacji - 38 
- psy bez opieki (prowadzenie psa bez kagańca), brak szczepień - 13 
- umieszczanie plakatów, ogłoszeń w miejscu publicznym niedozwolonym - 7 
- zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności - 5 
- pozostałe - 5 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 2.000.000,00 zł zrealizowano 

w wysokości 678.765,12 zł, tj. 33,94 % planu. Wydatki te obejmują środki na zapłatę 

odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych oraz wyemitowanych 

obligacji przychodowych. 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.493.455,60 zł, w tym wydatki inwestycyjne 

na kwotę 156.000,00 zł jednak w pierwszym półroczu 2016 r. nie wydatkowano 

żadnej kwoty. Zaplanowane wydatki bieżące, to rezerwy ogólne i celowe w kwocie 

800.000,00 zł, oraz zwrot nienależnie pobranej subwencji ogólnej w latach 

poprzednich w kwocie 537.455,60 zł. 
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Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Planowane w\'datki w kwocie 54.400.189,03 zł zrealizowano w wysokości 

26.309.175,03 zł, tj. 48,36 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano 

w <wocie 26.169.838,70 zł, na planowaną kwotę 50.329.054,77 zł, co stanowi 

50,54% planu roczn(igo. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 139.336,33 zł na 

planowane w wysokcści 2.623.385,00 zł, co stanowi 5,31 % planu rocznego. 

Rozdział 80101 i 80110 - Szkoły podstawowe i Gimnazja 

TABELA: Ilość szkół i oddziałów, liczba uczni oraz zatrudnienie w okresie 
01.01-30.06.2016 r. 

Lp. Wyszczególnienie Szkoły 
podstawowe 

w tym SP 
miasto 

w tym SP 
wieś 

Gimnazja 

1. Ilość szkół 9 5 4 3 
2. Ilość oddziałów 134 110 24 50 
3. Liczba uczni 2.785 2.501 284 1.129 

Zatrudnienie w tym: 275,38 X X 146,85 
4 Ilość nauczycieli - etaty 213,83 X X 115,70 
a. w tym stażyści 5,13 X X 2,01 
b. w tym kontraktowi 12,00 X X 6,38 
c. w tym mianowćni 31,73 X X 16,90 
d. w tym dyplomo/»/ani 164,97 X X 90,41 
5. Administracja 16,65 X 1 X 6,94 
6. Obsługa 44,90 X X 24,21 

Na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie 
oświaty oraz Uchwały Nr IV/29/ l l Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. 
ze zmianą w Uchwala IX/146/11 Rady Miejskiej v/ Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla 
niepublicznych szk()ł, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów 
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne 
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy 
Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz Uchwała Nr 
IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. za zmianą w Uchwale nr 
IX/147/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych 
szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania 
prżedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 
jecnostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Gmina udziela dotacje. 

Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa szkół i gimnazjów 
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami 
samorządu terytorialnego przekazywane i rozliczane są wg zawartych umów. 
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TABELA: Dotacje przekazywane dla szkół i gimnazjów. 

Rozdział Wyszczególnienie Liczba Plan na 2016 r. Wykonanie na 
uczniów* 30.06. 2016 r. 

oUlOl Niepubliczna Szkoła o / " 

86 534.400,00 248.790,74 
Pnd^^tawnwri w NW^^IP 

Publiczna Szkoła Podstawowa O o 

38 
460.343,00 261.428,22 

Domaszkowice 

Publiczna Szkoła Podstawowa 36 536.260,00 245.371,84 
Lipowa 

536.260,00 245.371,84 

+ kształcenie specjalne 1 14 4nn nn fi R7Q fiQ 
Publiczna Szkoła Podstawowa 24 286.470,00 165.112,56 
Przełęk 

286.470,00 165.112,56 

80101 Razem 175 1.466.960,00 636.552,96 
80110 Diecezialne Gimnazium 122 758.080,00 359.185,08 

Niepubliczne Gimnazjum nr 1 X 74.160,00 0,00 
Łącznie: 307 2.664.113,00 1.286.768,13 

* średnia liczba uczniów w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016 

Rozdział 80103 i 80104 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
i Przedszkola 

TABELA: Ilość oddziałów przedszkolnych i przedszkoli, liczba dzieci oraz zatrudnienie 
w okresie 01.01-30.06.2016 r. 

Lp Wyszczególnienie (80103) Oddziały 
przedszkolne w 

szkołach. 

(80104) 
Przedszkola 

w tym 
miasto 

w tym 
wieś 

1. Ilość przedszkoli X 12 8 4 

2. Ilość oddziałów 5 57 44 13 

3. Liczba dzieci 
wg.proj.org 

X 1.271 1.031 240 

4. - od 6 do 7 lat 
- od 3 do 5 lat 

100 
11 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zatrudnienie w tym: 5,02 159,29 X X 

5. Ilość nauczycieli - etaty 5,02 103,70 X X 

a. w tym stażyści 0,00 3,70 X X 

b. w tym kontraktowi 1,98 14,63 X X 

c. w tym mianowani 1,04 31,25 X X 

d. w tym dyplomowani 2,00 54,12 X X 

6. Obsługa 

Administracja 
X 

X 

50,63 

4,96 

X X 
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Dotacje dla działających na terenie Gminy Nysa przedszkoli prowadzonych 
przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu 
terytorialnego: 

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli. 

wyszczególnienie Liczoa 
dzieci* 

Dian 9ni fi r r l d n Z U i O r. Wy łs.U! lal lic 

na 30.06. 
Prywatne Przedszkole: Smerf 
+ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

39 
1 

283.810,00 
4.800,00 

123.075,12 
2.320,86 

Prywatne Przedszkole: „BAJKOWY ŚWIAT" 17 75.580,00 52.350,92 

Publiczne Przedszkole; Lipowa 2.6 241.260,00 111.355,40 

Pub liczne Przedszkole; Domaszkowice 18 227.520,00 77.823,68 

Pubiliczne Przedszkole Przełęk 
+ v/czesne wspomaganie rozwoju dziecka 

10 
1 

102.915,00 
4.800,00 

44.522,80 
1.160,43 

Razem 112 865.105,00 360.258,29 
*Śiednia liczba dzieci 01.01.2016-30.06.2016 

TABELA: Dzieci korzystających z wyżywienia w okresie 01.01 - 30.06.2016 r. 

Placówki Średnia liczba dzieci Średnia liczba dzieci 
w przedszkolu korzystających z wyżywienia 

Przedszkole nr 1 124 124 
Przedszkole nr 5 99 72 
Przedszkole nr 6 150 100 
Przedszkole nr 8 122 122 
Przedszkole nr 9 98 98 
Przedszkole nr 10 124 45 
Przedszkole nr 12 258 172 
Przedszkole nr 14 110 100 
Przedszkole 75 43 
w Białej Nyskiej 
Przedszkole 51 24 
w (Joświnowicach 
Prz;edszkole 27 26 
w Kopernikach 
Przedszkole 43 35 
w Niwnicy 
Rasem 1.281 961 

Opiłaty 
Opłata jest pobierana za każdą godzinę realizacji świadczenia, wykraczającego poza 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości 1 zł za 
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każda godzinę zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2156). 
TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2016 roku 

Wydatki na Dochody plus Wydatki Liczba Całkowity Udział 
30.06.2016 r. dotacja minus dzieci koszt na Gminy na 
(bez dotacji, przedszk. na dochody średnio w jedno jedno 
remontów 30.06.2016 r. miesiącu dziecko dziecko 
i inwestycji) 

1 2 3 4 1:4/6 3:4/6 
4.845.989,52 1.282.068,01 3.563.921,51 1.281 630,50 463,69 

Zgodnie z art. 80 ust. 2a oraz art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z poźn.zm.) Gmina Nysa 
zobowiązana jest do zwrotu kosztów dotacji udzielonej publicznej oraz niepublicznej 
placówce oświatowej prowadzonej przez podmiot niepubliczny na terenie innej gminy 
na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy. W związku z cytowanym przepisem do 
30.06.2016 r. przekazano dotacje gminom: 

TABELA: Dotacje przekazywane dla przedszkoli na terenie innej gminy. 

Wyszczególnienie Liczba 
dzieci* 

Wykonanie 
na 30.06. 
2016 r. 

Gmina Głuchołazy 2 4.145,57 

Gmina Kamiennik 1 5.106,96 

Gmina Korfantów 3 6.665,41 

Gmina Otmuchów 4 8.258,08 

Gmina Paczków 1 2.240,57 

Gmina Pakosławice 47 126.188,28 

Razem 58 152.604,87 
•Średnia liczba dzieci 01.01.2016 - 30.06.2016 

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z póz. 
zm. są realizowane wydatki na dowóz uczniów do szkół: 

- umowy z osobami fizycznymi na dowóz uczniów, 
- opłata dowozu na trasie Nysa-Radzikowice-Sękowice-Nysa uczniów do 

Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie, 
- zwroty kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci głuchych i słabo słyszących 
w Raciborzu, 

- wykup biletów w PKS dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 
2 na trasie Podkamień - Nysa i z powrotem (brak przewozu na tej trasie 
MZK) oraz dla uczniów Gimnazjum nr 1 na dojazd z Domaszkowic na trasie 
Kubice-Nysa, 
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- umowy indywidualne na sprawowanie opieki w czasie przejazdów uczniów 
do szkół i z powrotem. 

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjne szkól 
Gminny Zarzćid Oświaty jest jednostką organizacyjną gminy realizującą 

zadania w zakresie prowadzenia szkół podstawov/ych, gimnazjów, zespołów szkolno 
- p-zedszkolnych, pr2;edszkoli oraz żłobków. 

Prz(2Ciętne zatrudnier ie w okresie od 01.01.-30.06.2016 r. to 25,68 etatów. 

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budżecie Gminy wyodrębnione są 

środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w tym organizację svstemu doradztwa zawodowego w wysokości 1 % planowanych 
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zarządzenie Nr 
578/2016 Burmistrza Nysy z dnia 22 stycznia 2016 r. - określa maksymalną kwotę 
dofinansowania z budżetu Gminy Nysa opłat pobieranych przez szkoły wyższe i 
zakłady kształcenia nauczycieli za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa oraz 
określenie specjalności i form kształcenia w roku 2016 na które dofinansowanie jest 
prz/znawane. 

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne 
Gmina Nysa do 29.02.2016 r. prowadziła stołówki przedszkolne w 5 

przedszkolach, natomiast od 01.03.2016 r. prowadzi stołówki przedszkolne w 6 
przedszkolach. W dniu 29 lutego 2016 r. w Przedszkolu nr 6 w Nysie oficjalnie 
otv^arto kuchnię. W pozostałych placówkach oświatowych dożywianie realizowane 
jes: w formie usługi irateringowej. 

Rozdział 80149 — Realizacja zadań yyymaoających stosowania soecialnei 
omanizacii nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 
przedszkolnego 

Z całości wydatków dotyczących przedszkoli oraz innych form wychowania 
przedszkolnego, w tym rozdziale wyodrębniono wydatki na zajęcia z uczniami 
niepełnosprawnymi. W roku 2016 na realizacje zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach jednostka 
samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż 
wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
ter/torialnego jest tc kwota 245.898,00 zł. 

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania soecialnei 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach 
profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 

Z całości wydatków dotyczących oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, w tym rozdziale wyodrębniono wydatki na zajęcia z uczniami 
niepełnosprawnymi. W roku 2016 na realizację zadań wymagających stosowania 
sp(5cjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 
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i gimnazjach jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie 
mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego jest to kwota 2.814.013,00 zł. 

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 

Obejmuje w szczególności wydatki związane z: 
- funduszem świadczeń socjalnych, 
- udostępnieniem krytej pływalni na lekcje wychowania fizycznego, 
- udostępnieniem sztucznego lodowiska na lekcje wychowania fizycznego, 
- dofinansowaniem projektów realizowanych prze placówki oświatowe. 

Dział 803 Szkolnictwo wyższe 

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 350.000,00 zł zrealizowano 

w wysokości 130.900,00 zł, tj. 37,40 % planu rocznego. Są to wydatki na stypendia 

dla studentów wyższych uczelni, studiujących w Nysie. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Planowane wydatki w kwocie 2.472.767,35 zł zrealizowano w wysokości 

796.495,43 zł, tj. 32,21% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

703.060,70 zł, na planowaną kwotę 1.759.357,35 zł, co stanowi 39,96 % planu 

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 93.434,73 zł na planowane 

w wysokości 713.410,00 zł, co stanowi 13,10 % planu rocznego. 

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii 

Środki wydatkowane były na podstawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii przyjętego Uchwałą Nr XII/201/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 
października 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2012 - 2016. 
Wśród zrealizowanych zadań należy wymienić: 
- zlecenie organizowania szkoleń i spotkań edukacyjnych w zakresie podnoszenia 

świadomości dotyczących problemów narkotykowych i mechanizmów uzależnień, 
w tym wspieranie wczesnej interwencji. 

- zlecenie prowadzenia poradnictwa dla osób eksperymentujących, uzależnionych 
oraz używających narkotyków w sposób szkodliwy. 

Realizatorem zadań jest „Gabinet Psychologiczno - Terapeutyczny" Izabela Mikulska. 
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Środki wydatkowane były na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2016 przyjętego 
Uchwałą nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r., 
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zmienionego Uchwałą Nr XVIII/278/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 
2016r. i Uchwałą Nr XXI/312/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. 

Wśród realizowanych zadań należy wymienić: 
- pracę Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nysie. 

W I półroczu 2016 roku Komisja przeprowadziła rozmowy interwencyjno -
motywujące z 211 osobami nadużywającymi alkoholu. Komisja zaopiniowała 69 
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadziła 69 kontrole lokali 
sprzedających napoje alkoholowe. Ponadto, Komisja wystąpiła do Sądu 
Rejonowego w Nysie o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego 8 osób; 

- opłacenie zaliczeł: na poczet biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego wraz z opłatami sądowymi od wniosków; 

- udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania publiczne z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, m. in. na: prowadzenie 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących integralnym 
elementem programu profilaktycznego, prowadzenie zajęć opiekuńczo -
wychowawczych jla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności problemem 
alkoholowym, w tym doposażenie miejsc prowadzenia zajęć i dożywianie 
uczestników, organizację półkolonii zimowych dla dzieci i młodzieży promujących 
zdrowy styl życia jako alternatywy dla uzależnień, organizację półkolonii letnich 
dla dzieci i młcdzieży promujących zdrowy styl życia jako alternatywy dla 
uzależnień, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z 
warsztatami 
z zagadnień profilaktyki uzależnień; 

- prowadzenie na tsrenie szkół pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży będących 
integralnym elementem programu profilaktycznego realizowanych przez placówki 
oświatowe; 

- organizację półkcionii letnich dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, 
jako alternatywy jla uzależnień; 

- udzielenie dotacji na prowadzenie działalności samorządowego zakładu 
budżetowego - Centrum Integracji Społecznej w Nysie, w tym dotacji celowej na 
sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji (zakupów inwestycyjnych); 

- realizację środov/iskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży - organizacja występu artystycznego pod hasłem „Znajdź pomysł na 
siebie" o tematyce profilaktyki uzależnień; 

- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. 
„Świetlica 
w kadrze, cisza na planie - akcja!" polegającego na prowadzeniu świetlicy przy 
Ośrodku w ramach zadania pn. prowadzenie działalności świetlic środowiskowych 
z programem zajęć socjoterapeutycznych, dla dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, w szczególności z problemem alkoholowym w tym doposażenie 
pomieszczeń i dożywianie wychowanków świetlic; 

- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. 
"Kreatywność nz co dzień" w ramach realizacji programów skierowanych do 
rodzin z problemem uzależnień i przemocy, prowadzenia przedsięwzięć mających 
na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz 
reintegracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin; 
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- powierzenie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie realizacji projektu pt. 
„Streetworkerzy w stronę nastolatków - V edycja" w ramach zadania pn. 
realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i 
młodzieży, w tym zagospodarowanie i doposażenie miejsc realizacji programów i 
zatrudnienie animatorów podwórkowych i pedagogów ulicy. 

Rozdział 85195 - pozostała działalność 

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania: 
- udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na świadczenie usług pielęgnacyjnych 

i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna i usprawniająca ruchowo 
w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych 
i starszych; 

- udzielono dotacji Stowarzyszeniu Auxilium „Hospicjum św. Arnolda Janssena 
w Nysie" na prowadzenie działań wspierające - pielęgnacyjnych dla osób objętych 
stacjonarną opieką paliatywną. 

Zadanie zlecone 

W ramach zadania zleconego - wydawano decyzje potwierdzające prawo do 
świadczeń opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. 
W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku wydano 54 decyzje dotyczące prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych osobom spełniającym kryteria 
zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Zawarto umowy zlecenia z pracownikami socjalnym w celu 
przeprowadzania wywiadów środowiskowych stanowiących podstawę do wydania 
decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Planowane wydatki (w całości bieżące) w kwocie 52.126.256,74 zł 

zrealizowano w wysokości 23.020.637,24 zł, tj. 44,16 % planu rocznego. Wydatków 

inwestycyjnych nie planowano. 

Są to wydatki związane w szczególności: 

- z wypłatą z budżetu Gminy Nysa, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
„bonu wychowawczego", 

- z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu w Nysie oraz Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nysie. 

Wypłata z budżetu Gminy Nysa, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej ..bonu 
wychowawczego" 

Wydział Rozwoju Polityki Społecznej realizował programu wypłaty świadczeń 
pieniężnych „bonu wychowawczego" dla wnioskodawców spełniających kryteria 
zgodne Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego, który stanowi załącznik 
do uchwały Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 roku. W 
okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku złożonych zostało 657 wniosków o 
przyznanie świadczenia pieniężnego „bonu wychowawczego", przy czym w okresie od 
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15 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na okres zasiłkowy od I - VI złożono 
97 wniosków, razem 781. Wydanych zostało 607 decyzji przyznających świadczenie, 
przy czym 261 na okres pobierania świadczenia od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 
2016 roku, 103 decyzje odmowy przyznania świadczenia, przy czym 4 na okres 
pot)ierania świadczenia od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz 13 decyzji 
uctiylających decyzje dotyczące przyznania świadczenia pieniężnego. 

Dzienny Dom Pobytu w Nysie 
Dzienny Dom Pobytu jest samodzielną jednostką budżetową, podległą 

Urzędowi Miejskiemu w Nysie. 

I. Cele statutowe: 
Podstawową funkcją Dziennego Domu Pobytu jest wspieranie osób starszych 

w celu podniesienia efektywności oddziaływań pomocowych w szczególności 
przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji tej grupy społecznej. Organizowane zajęcia 
są dostosowane do potrzeb seniorów. Korzystanie z placówki przywraca motywację 
do przebywania wśrćd innych ludzi i zachęca do aktywności. 

Ponadto jednostka realizuje zadania w zakresie dożywiania podopiecznych 
Ośi'odka Pomocy Społecznej, jak również dzieci z placówek oświatowych. W I 
połowie 2016 r. przygotowywano posiłki do Pi-zedszkola nr 6 w Nysie (do lutego 
br.), Przedszkola nr 10 w Nysie, Szkoły Stowarzyszeniowej Nasza Lipowa, Publicznej 
Szłioły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy 
Wsi Domaszkowice i Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach oraz do 
przedszkola „Bajkowy Świat " w Nysie. 

Placówka funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 
do godz. 16.00. Liczba osób korzystających z Domu w I połowie 2016 roku to około 
2313 osób. 

DDP w swych zadaniach zaspakaja podstawowe potrzeby osób starszych 
i samotnych, takie jak: 
• potrzeba kontaktu i przynależności, 
• potrzeba użyteczności i uznania, 
• potrzeba niezależności, 
• potrzeba bezpieczeństwa, 
• potrzeba satysfakcji życiowej. 

II. Kadra pracownicza nie zmienia się i kształtuje się następująco: 
• kierownik, 
• główny księgowy, 
• intendent - magazynier, 
• instruktor terapii zajęciowej, 
• szef kuchni, 
• kucharki - 2 osoby, 
• pomoc kuchenna, 
• konserwator - kierowca, 
• sprzątaczka. 

W ramach pn3C społecznie użytecznych i staży z PUP zatrudnione były osoby, 
które pomagały rećilizować bieżącą działalność Domu. Były to głównie czynności 
po'ządkowe, pomoc w kuchni i pomoc w opiece nad seniorami. 
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III. Podejmowane działania: 

Dzienny Dom Pobytu w Nysie oferuje w swym zakresie możliwość skorzystania 
z masaży, pomiaru ciśnienia i wagi ciała oraz gimnastyki, która jest prowadzona trzy 
razy w tygodniu po 45 minut w trzech turach. Ten rodzaj zajęć ruchowych 
przeznaczony jest dla osób bardziej sprawnych. Prowadzona jest także gimnastyka 
dla osób mniej sprawnych po 15 minut. Organizowane są także wspólne marsze 
„nordic walking" oraz zajęcia taneczne. Cyklicznie odbywają się spotkania pod nazwą 
„ Kuferek Babuni ", „Seniorze nie bój się urzędu", „ Akademia Wesołego Seniora ", „ 
Bezpieczny Senior " i „Słodka środa". Organizowane są także zajęcia z rytmiki, 
muzykoterapii, biblioterapii, ćwiczenia pamięci jak również imprezy kulturalno -
rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania rocznicowe z uwzględnieniem 
tradycji i zwyczajów oraz wyjścia do kina i muzeum. Dzienny Dom Pobytu w Nysie 
był współorganizatorem Dni Seniora w naszej gminie, które odbywały się w dniach 
12 i 13 maja. W Dziennym Domu Pobytu prężnie działa kabaret o nazwie 
„Uszczypliwe Wesołki ", seniorzy tworzą scenki sytuacyjne. Występują chętnie na 
scenie, grając min. dla innych seniorów. W okresie wiosenno - letnim 
w ogrodzie organizowane są pikniki. W Dziennym Domu Pobytu działa Rada Domu, 
jest to organ doradczy, wspierający i wspomagający organizację życia Domu. 
Ważniejsze zorganizowane imprezy w I połowie 2016 roku to : 

• Spotkanie Noworoczne, 
• Zabawa Karnawałowa, 
• Walentynki, 
• Dzień Babci i Dziadka, 
• Dzień Kobiet, 
• Śniadanie Wielkanocne, 
• Debata z okazji Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej pt. 

„Reaguj nie bądź obojętny" 
• Dzień Matki i Ojca, 

Pracownicy i studenci PWSZ nieodpłatnie co dwa tygodnie przeprowadzają prelekcje 
w DDP. 

Ośrodek Pomocy Społeczne- w Nysie. 

Realizuje zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej. Celem 
działalności Ośrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób 
i rodzin, których nie są w stanie zaspokoić wykorzystując własne możliwości. 

Ośrodek wykonuje zadania, w szczególności w zakresie: 

1. Pomocy społecznej w Gminie Nysa z uwzględnieniem podziału na następujący 
typ zadań: 

a. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, 
b. zadania własne gminy, 
c. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. 

2. Dodatków mieszkaniowych, które są realizowane, jako zadanie własne gminy. 
3. Dodatków energetycznych, które realizowane są jako zadanie zlecone 

z zakresu administracji rządowej. 
4. Świadczeń rodzinnych, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. 
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5. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które są wykonywane, jako zadanie 
zlecone 
z zakresu administracji rządowej. 

6. Świadczenia v\/ychowawczego, które są wykonywane, jako zadanie zlecone z 
zakresu administracji rządowej. 

7. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wsparcia rodziny. 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej realizowane są przez: 

a) Dział Pomocy Środowiskowej, 
b) Dział Świadczeń, 
c) Dział Świadczeń Ftodzinnych i Alimentacyjnych, 
d) Dział Finansowo-<sięgowy, 
e) Dział Usług Opiekuńczych, 
f) Sekcję Organizacyjno-Administracyjną, 
g) Klub Integracji Społecznej i Klub umiejętności Społecznych, 
h) Świetlicę Środow skową i Inkubator Organizacji Społecznych, 

Ooółem zatruijnienie w OPS na 30 czerwca 2016 wynosiło 95 osób w tym: 

pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej - 30 osób. 
Asystenci rodzinni - 3 osoby, 
psycholodzy - 2 osoby, 

- lider KIS/KUS/IOS - 3 osoby, 
pracownicy Działu Usług Opiekuńczych - 16 osób, 
pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych - 12 osób, 
pracownicy świetlicy środowiskowej - 3 osoby, 
pracownicy Działu Świadczeń - 12 osób, 
pozostali pracownicy - 14 osób. 

Inne formy zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016: 
- roboty publiczne - 5 pracowników, 
- umowy zastępstwa - 3 pracowników. 

W pierwszym półroczu 2016 r. działalnością ośrodka 
w szczególności objęte były: 

1. Świadczenia z obszaru pomocy społecznej w tvm: 

Zasiłek stały przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z tytułu 
wi(5ku lub niepełnosiDrawności. W okresie objętym sprawozdaniem z zasiłków stałych 
skorzystało ogółem 338 osób, na łączną kwotę 1 013 090 zł. Średnia kwota zasiłku 
wyniosła 546 zł miesięcznie. 

Zasiłek okrcisowy przysługuje, w szczególności ze względu na długotrwałą 
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia 
uprawnień do świacczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Podstawą 
pnsyznawania zasiłku okresowego było przede wszystkim: bezrobocie - 714 osób, 
długotrwała choroba - 39 osób, niepełnosprawność - 31 osób. W okresie objętym 
sprawozdaniem z lej formy pomocy skorzystało 757 rodzin, na łączną kwotę 
l.:.33.726 zł. Średnia kwota zasiłku wyniosła 358,20 zł miesięcznie. 
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Zasiłek celowy jest przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 
życiowej, w szczególności na pokrycie kosztów zakupu: żywności, leków i leczenia, 
opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów 
i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być również przyznany 
osobie/rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
osobie/rodzinie o dochodach przekraczających kryterium 
dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości 
nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby/rodziny. W okresie 
objętym sprawozdaniem z zasiłków celowych skorzystało ogółem 943 rodziny na 
łączną kwotę 324.545 zł. 

Usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 
Usługi mogą być przyznane również osobie, która ma rodzinę, a rodzina, a także 
wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni i zstępni nie mogą takiej opieki 
zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę 
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W okresie objętym sprawozdaniem 
usługami opiekuńczymi objęto 154 osoby. Wydatki na usługi opiekuńcze wyniosły 
360.576 zł. Usługi świadczyło 20 opiekunek, w tym opiekunki zatrudnione w ramach 
robót publicznych i prac interwencyjnych. Za okres sprawozdawczy zrealizowano 
16.126 godzin usług opiekuńczych. Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 
zrealizowano dochody w wysokości 72 230 zł, przy odpłatności w zakresie 0-11 zł 
za godzinę świadczonej usługi. 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Realizacja specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem z zakresu 
administracji rządowej, zleconym gminie. Usługi opiekuńcze realizowane są w domu. 
Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób je świadczących, 
warunki i tryb pobierania opłat określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 
okresie sprawozdawczym specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto 64 osoby 
realizując 6.494,5 godziny. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęte były 
osoby dorosłe 
i dzieci. 

Zapewnienie opieki w Domu Pomocy społecznej. Osobie wymagającej 
całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej 
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić 
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia 
w domu pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym Ośrodek dofinansował, 
bądź pokrył koszty pobytu w domach pomocy społecznej 73 osobom, zrealizowano 
353 świadczeń Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca, ustala w zależności 
od jego zasięgu, starosta lub marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym nie później niź do dnia 31 marca każdego roku. W okresie 
sprawozdawczym średni koszt utrzymania mieszkańca w DPS wyniósł 2.082 zł 

Piecza zastępcza. Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, w rodzinnym 
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domu dziecka oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa za 
wzciędu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem po raz pierwszy 
ponosi wydatki: 

> 10% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu, 
> 30% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w drugim roku pobytu, 
> 50% wydatków na opiekę, wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych 

latach pobytu dziecka. 

Wyszczególnienie 2015 2016 

Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach 
zastępczych spokrewnionych 

15 15 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 
zastępczych zawodcwych i niezawodowych 

14 11 

Liczba dzieci umieszczanych w placówkach 
op iekuńczo- wychov/awczych 

31 22 

Praca socjaltia skierowana jest na przywrócenie zdolności do samodzielnego 
funkcjonowania kiierta pomocy społecznej i realizowana była przez 30 pracowników 
socjalnych. W okresitB sprawozdawczym pracą socjalną objętych zostało 1.651 rodzin. 
Praca socjalna była świadczona m. in. w zakresie wspierania w uzyskaniu pomocy ze 
strony właściwych organów, instytucji i organizacji (pomoc w wypełnianiu wniosków, 
informowanie o różn/ch uprawnieniach, pomoc w ustaleniu niepełnosprawności itp.). 
Pracownicy socjalni OPS prowadzili także pracę socjalną w oparciu o kontrakt 
socjalny. Kontrakt jest pisemną umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń 
pomocy społecznej a pracownikiem socjalnym, która określa sposób współdziałania 
w rozwiązywaniu pi-oblemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej. 
Kontraktem socjalnym objętych było 377 osób, realizując 255 kontraktów. 

Pomoc psychologiczna. Głównymi problemami poruszanymi przez osoby 
wymagające pomocy psychologicznej były: przemoc, uzależnienia i 
wsDÓłuzależnienia, bezrobocie, niezaradność i wykluczenie społeczne, zaburzenia 
emocjonalne, chorotjy psychiczne i somatyczne, trudności wychowawcze. W okresie 
sprawozdawczym z pomocy psychologa skorzystało 133 klientów. 
Znijczna część klientów korzystała ze spotkań z psychologiem wielokrotnie. 

2. Prace społecznie - użyteczne. 

Ośrodek provvadzi zadanie organizowania prac społecznie użytecznych. Celem 
organizacji prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
be::robotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej, Prace społecznie użyteczne odbywały się na podstawie 
Po"Ozumienia pomiędzy Starostą Nyskim a Burmistrzem Nysy z dnia 21.03.2016 r. 
Prace organizowane były w okresie od 04 marca do 31 maja 2016 r. Prace społecznie 
uż^/teczne obejmowały wymiar 40 godzin miesięcznie dla jednego bezrobotnego 
kliemta pomocy spcłecznej. Do prac społecznie użytecznych wytypowane zostały 
osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie (bez prawa 
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do zasiłku), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Wynagrodzenie za prace 
społecznie-użyteczne wynosiło 8,10 zł za godzinę i wypłacane było przez OPS 
wszystkim osobom wykonującym prace na terenie miasta i gminy Nysa. 

W I-szym półroczu 2016 r. do prac społecznie-użytecznych skierowano 40 
bezrobotnych. Na prace społecznie-użyteczne wydatkowano kwotę 21.789 zł, z tego: 

Refundacja z PUP - 13.073,40 zł 
Koszt własny OPS - 8.715,60 zł. 

3. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 

Program realizowany w latach 2014 - 2020 w oparciu o ustawę z dnia 29 
grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania" oraz Uchwałę nr 221 RM z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie 
ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania. Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych 
0 charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania osób, których dochód nie 
przekraczał 150% kryterium dochodowego (951,00 zł miesięcznie w przypadku 
1 osobowego gospodarstwa domowego i 771,00 zł miesięcznie na 1 osobę 
w przypadku wieloosobowego gospodarstwa domowego) w formie zakupu posiłku 
lub przekazania pomocy pieniężnej na zakup posiłku albo żywności w celu 
przygotowania ciepłego posiłku. Koszt realizacji programu w okresie 
sprawozdawczym wyniósł 703 426 zł. Źródłem finansowania Programu była dotacja 
celowa z budżetu państwa oraz środki własne. 

4. Świetlica środowiskowa 

Funkcjonuje w OPS od 2012r. Świetlica jest miejscem, w którym przebywają 
dzieci z rodzin wymagających wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. Świetlica współdziała z rodzicami, pedagogami szkolnymi, 
wychowawcami i pracownikami socjalnymi. Pod opieką świetlicy było łącznie 56 
dzieci. 

5. Dodatki mieszkaniowe. 

Stanowią formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych 
z utrzymaniem mieszkania. Pomoc ta ma charakter częściowy, co oznacza, że osoba, 
której przyznano dodatek musi ponosić i uiszczać we własnym zakresie (z własnego 
budżetu) pozostałą, poza dodatkiem mieszkaniowym część opłat związanych 
z utrzymaniem lokalu. W okresie sprawozdawczym z dodatku skorzystało 528 
gospodarstw domowych. 

6. Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne. 

Świadczenia rodzinne obejmują: 
• zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego z tytułu: urodzenia 

dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 
rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
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miejscem zamieszkania (na dojazd do szkoły lub zamieszkanie w miejscowości 
w której znajduje się siedziba szkoły), 

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, 
specjalny zasiłek opiekuńczy, 

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 
• świadczenie rodzicielskie. 

Zasiłek rodziinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę 
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. lub 764 zł., w 
prz/padku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 
nieoełnosprawności ub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Zasiiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w 
szkole, jednak nie d użej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli 
kontynuuje naukę v/ szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W I półroczu 2016 r. ze 
świadczeń rodzinnych skorzystało 2.810 rodzin. 

Świadczenia opiekuńcze: 
Zasiłek pielęgnacyjny. Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie 

niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 
0 znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 
roku życia. Przysługuje także osobie, która ukończyła 75 lat i nie ma prawa do 
docJatku pielęgnacyjnego. Zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od kryterium 
dochodowego. Kwota wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych : 1 379 295 zł. 

Świadczenie pielęgnacyjne. Przysługujące matce lub ojcu (dotyczy opieki 
na(J dzieckiem), opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą 
spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, innym os;obom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny 
1 oDiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazanie mi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacj i edukacji, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub 
inrej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ze znacznie 
og-aniczoną możliwDŚcią do samodzielnej egzystencji. Świadczenie pielęgnacyjne 
przysługuje niezależnie od dochodu. Kwota wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych : 
1.^-55.305 zł. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy. Przysługujący osobom, na których ciąży 
obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub 
inr ej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymująca się orzeczeniem o znacznym 
Stępniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w 
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 
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konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 
leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. 
Kwota wypłaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych: 142.865 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje 
matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w 
wysokości 1.000,00 zł. na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w 
terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Od 1 stycznia 2013r. jednorazowa 
zapomoga uzależniona jest kryterium dochodowego w wysokości 1.922 złotych na 
osobę w rodzinie. Kwota wypłaconych jednorazowych zapomóg z 
tytułu urodzenia dziecka: 209.000 zł. 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które nie mają prawa do 
zasiłku macierzyńskiego, przysługuje niezależnie od dochodu, w wysokości 1.000 zł 
miesięcznie, od dnia porodu przez okres 52 tygodni - w przypadku urodzenia 
jednego dziecka, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia pieką jednego dziecka, 
65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci. W I półroczu 2016 r. wypłacono 
581 świadczeń rodzicielskich na kwotę 532.822 zł. 

Fundusz alimentacyjny i postępowanie wobec dłużników 
alimentacyjnych. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób 
uprawnionych do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego środkami 
finansowymi z budżetu państwa. Warunki i tryb otrzymania świadczeń: 

• bezskuteczna egzekucja alimentów przez co najmniej dwa miesiące, 
• dochody rodziny nieprzekraczające 725 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 
• osoba uprawniona do świadczenia nie ma ukończonych 18 lat lub 25 lat, 

jeżeli uczy się w szkole w tym wyższej, albo w przypadku posiadania 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo, 

• świadczenia wypłacane są w kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższej 
jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną (dziecko), 

• świadczenia przyznawane są na okres od 01 października do 30 września 
następnego roku. 

W sprawie funduszu alimentacyjnego wydano 183 decyzji administracyjnych. 
Wypłacono 3.338 świadczeń alimentacyjnych na kwotę 1.253.731 zł. 

Odsetki. Zapłacone odsetki w kwocie 8.572,23 zł, to odsetki otrzymane od 
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazane Wojewodzie Opolskiemu. 

7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Zadania realizowane były na podstawie Uchwały Nr III/22/14 Rady Miejskiej 

w Nysie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 
lata 2015 - 2018. Zadania było realizowane przy pomocy Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. W 2016 roku w okresie od 
stycznia do czerwca Zespół otrzymał 112 „Niebieskich Kart", które zostały złożone 
przez: Policję - 102 karty, OPS - 7 kart, GKRPA - 2 karty, oświata - 1 karta. W 
związku z tym powołano zespoły robocze w celu podjęcia działań zmierzających do 
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zmian zachowania osób stosujących przemocy i monitorowania sytuacji w 
zgłoszonych przypadlcach. 

Aktywizacja klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, 
w ramach projektów realizowanych w I półroczu 2016 r. 

I. Projekty zrealizowane w I półroczu 2016r.: 
1. „Kreatywność na co dzień" - Projekt realizowany w ramach działalności KIS. 

Finansowany z budżetu Gminy Nysa, ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Kwota dofinansowania 
22 313,46 zł. W projekcie wzięło udział 20 osób. Cel główny: 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez odbudowywanie i podtrzymywanie 
u osób wykluczonych społecznie, zdolności do samodzielnego i efektywnego 
pełnienia ról społec2;nych oraz samodzielnego poruszania się po rynku pracy praca 
z uczestnikami projektu, przebiegała w ramach następujących obszarów: 
- warsztaty z doradcą zawodowym, 
- warsztaty dot. prov/adzenia własnej działalność 

gospodarczej, tworzenia i funkcjonowania spółdzielni 
socjalnych, 

- warsztaty z psycho ogiem, 
- warsztaty terapeub/czne dot. uzależnień, 
- warsztaty aktywności sportowej, 
- warsztaty twórcze (rękodzieła, techniczne), 
- warsztaty dot. zdrowego żywienia, dietetyczne, 
Wć rsztaty kreatywnciści: 
- spotkanie podsumowujące działania projektu. 

Okres realizacji od 01.03.2016 do 27.06.2016 

2. „STOP nieznajomości języków obcych" - Projekt zrealizowany w oparciu 
o wolontariat. 

W projekcie wzięło udział 7 osób. Cel główny: 
do:;konalenie znajomości języka angielskiego przez uczniów biorących udział 
w cotygodniowych spotkaniach z wolontariuszami. Dzieci zostały wytypowane przez 
pracowników socjalnych na podstawie zgłoszenia przez rodziców/ opiekunów. 
Początkowo do prajekty zapisanych było 20 osób. W sposób zadowalający 
uczęszczało ok. 7 o:;ób. Zajęcia prowadzili studenci wolontariusze z PWSZ w Nysie, 
kierunek filologia angielska. 

Okres realizacji od marca do maja 2016 

II. Projekty których realizację rozpoczęto w I półroczu 2016r.: 
1. „ Współpraca dla pracy" w powiecie nyskim - Projekt realizowany we 

współpracy z PUP Nysie. Realizacja od 01.10.2015r. do 15.12.2016r. 

2. Prowadzenie działalności świetlic środowiskowych z programem zajęć 
socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 
w szczególności z problemem alkoholowym. Realizacja od 01.03.2016r. do 
31.07.2016 r. 
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3. „Działamy razem - po sąsiedzku" - Program integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014 -2020. Realizacja od marca do listopada 2016. 

4. „Streetworkerzy w stronę nastolatków - V edycja" - Projekt finansowany 
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Gminy Nysa. Realizacja od kwietnia do listopada 2016. 

5. Po MOC dla rodzin - zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług 
społecznych rodzinom z Gminy Nysa przeżywającym problemy 
opiekuńczo - wychowawcze. Realizacja od marca 2016 do lutego 2017. 

6. " Łowimy talenty" - Poszukiwanie ukrytych talentów dzieci poprzez kreatywne 
zajęcia. Realizacja od maja do listopada 2016. 

7. „Świetlica łączy pokolenia" - projekt integracji międzypokoleniowej w Gminie 
Nysa Realizacja od czerwca do grudnia 2016. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

Planowane wydatki w kwocie 2.640.086,30 zł zrealizowano w wysokości 

1.097.220,67 zł, tj. 41,56 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

1.097.220,67 zł, na planowaną kwotę 2.595.086,30 zł, co stanowi 42,28% planu. 

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 45.000,00 zł, i nie wydatkowano 

żadnej kwoty. 

Żłobki 

Ilość żłobków - 2 
Ilość dzieci objętych opieką - 162 
Ilość miejsc wg decyzji SANEPID - 172 
Przeciętne zatrudnienie w okresie od 01.01 do 30.06.2016 r. to 35,49 etatów. 

Opłaty 
Opłaty ustala się na podstawie Uchwały Nr IX/148/11 Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania wysokości opłaty za pobyt dziecka 
w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar 
opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie 
warunków zwolnienia od ponoszonych opłat, i tak: 

. dzienna opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 0,75% 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę tj.: 13,88 zł za 
każdy dzień pobytu dziecka w żłobku, 

. opłata dodatkowa za wydłużony wymiar opieki w żłobku wynosi 
10,92zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 
10 godzin, 

. maksymalna stawka za wyżywienie określona w uchwale wynosi 8,72 
zł. 
W żłobkach prowadzonych przez Gminę Nysa pobierana jest 
w wysokości: - w Żłobku Miejskim nr Iw Nysie - 5,80 zł dziennie 
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- w żłobku Miejskim nr 2 w Nysie - 6,00 zł dziennie, 
. opłata za pobyt na drugie i koieyne dziecko z tej samej rodziny 

uczęszczające jednocześnie do żłobka, ulega obniżeniu o 30%, 
. opłata za pobyt na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, ulega 

obniżeriu o 50% w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. 

TABELA: Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w 2016 roku 

Wydatki na Dochody na Wydatki Liczba dzieci Całkowity Udział 
30.06.2016 r. 30.06.2016 r. minus osobomiesiące koszt na Gminy na 

dochody jedno jedno 
dziecko dziecko 

1 2 3 4 1:4/6 3:4/6 
994.912,58 251.975,32 742.937,26 162 1.023,57 764,34 

Na podstawie Uchwały nr X/163/ l l Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 
20:.l r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nysa oraz 
Uchwały Nr XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r., która 
weszła w życie w dniu 14 maja 2013 r. Gmina Nysa udziela dotacji dla 
Żłobka „Świat Maluch" prowadzonego przez PHU Meteo oraz dla Żłobka „BAJKOWY 
ŚWIAT" prowadzonego przez Celinę Lichnowską „KARO". 

TABELA: Dotacje przekazywane dla żłobków oraz klubów dziecięcych. 

Lp. wyszczególnień e Liczba dzieci* Plan Wykonanie 
1 Żłobek „Świat Malucha" 12 74.500,00 21.011,21 
2 Żłobek „Bajkowy Świat" 13 74.500,00 25.761,89 
3 Klub dziecięcy łTDS 7 22.100,00 8.816,04 
4 Klub dziecięcy MINILANDIA 21 80.200,00 25.223,67 

Razem 53 251.300,00 80.812,81 
* Średnia liczba dzie:i w okresie 01.01.2016 - 30.06.2016. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza. 

Planowane wydatki (bieżące) w kwocie 1.864.983,00 zł zrealizowano 

w wysokości 796.6(35,74 zł, tj. 42,72 % planu. W ramach działu pokrywane są 

koszty: 

- utrzymania U świeitlic przy placówkach oświatowych - zatrudnienie 14,10 etatów, 
- v/czesnego wspomaganie rozwoju dziecka - w przedszkolach są realizowane zajęcia 

indywidualne lub zespołowe, pobudzające psychoruchowy i społeczny rozwój 
dziecka, 

- kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także 
szkolenia młodzieży, 

- pomoc materialna dla uczniów (o charakterze socjalnym), 
- zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. 
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Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Planowane wydatki w kwocie 14.298.507,05 zł zrealizowano w wysokości 

4.598.000,47 zł, tj. 32,16 planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

4.518.583,57 zł, na planowaną kwotę 12.971.826,34 zł, co stanowi 34,83 % planu 

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 79.416,90 zł na planowane 

w wysokości 1.326.680,71 zł, co stanowi 5,99 % planu rocznego. 

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

W I półroczu 2016 r. nie było wydatków. 

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 

W I półroczu 2016 r. odbierano odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Nysa, zgodnie z harmonogramem i zagospodarowano te odpady. 

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta 

w tym w szczególności: 

* zamiatanie mechaniczne i ręczn, 
* odbieranie nieczystości z koszy ulicznych, 
* utrzymanie czystości na podwórkach gminnych, 
* utrzymanie szaletów. 
Rozdział 90004 Utrzymanie terenów zielonych 

w tym w szczególności: 
• prace porządkowe polegające na codziennym zbieraniu papierów i innych 

nieczystości w godzinach rannych, codziennym zamiataniu pod ławkami, 
zamiataniu alejek po burzy, zbieraniu gałęzi, odchwaszczaniu alejek 
i chodników na bieżąco wraz z zastosowaniem oprysków, koszeniu trawników, 
pieleniu rabat kwiatowych, cięciu żywopłotów oraz pełnieniu dyżurów do 
sprzątania po zakończeniu organizowanych przez Gminę imprez, 

• utrzymanie parku miejskiego, 
• utrzymanie porządku na terenach zielonych, 
• letnią obsadę kwiatową, 
• zakup urządzeń i materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwach, 
• utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych. 

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 
W tym w szczególności dotacje do modernizacji ogrzewania polegającej na 

likwidacji ogrzewania węglowego. 

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biolooicznel i krajobrazu 

W tym w szczególności nasadzenia drzew i krzewów na terenach zielonych. 

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 
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Terenem działania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchów, 
Paczków, Prudnik, Skoroszyce, Głuchołazy oraz Niemodlin tj. gminy partycypujące 
w kosztach utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Siedzibą schroniska jest obiekt 
komunalny po byłej szkole podstawowej, usytuowany na działce o pow. 0,26 ha we 
wsi Konradowa. Na terenie schroniska znajdują się 5 boksów dla psów, które 
podzielone są na It wybiegów. Ogólny koszt utrzymania schroniska za I półrocze 
2016 roku wyniósł 124.909,25 zł. Do schroniska przyjęto 124 psy. Średni koszt 
utn:ymania 1 psa v\ schronisku w I półroczu 2016 r. kształtuje się w granicach 
986,92 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku zakończono 
planowany remont dachów, konstrukcji boksów oraz ogrodzenia Schroniska dla 
Be2;domnych Zwierząt w Konradowej. Koszt remontów wyniósł 64 803 zł. Koszt 
utmymania schroniska za I półrocze 2016 wraz z kosztami 
remontów wyniósł 187.182,25 zł. 

Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne 

Obsługiwane jest przez TAURON Dystrybucja S.A. Kraków, Oddział w Opolu ul. 
Waryńskiego 1 -Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN Nysa. Ogółem zamontowanych 
jes: 6.160 szt. opraw z tego 668 szt. Jest na gwarancji. W mieście zainstalowanych 
jes: 76 szt. halogenów i metahalogenów, które oświetlają kościoły i ważniejsze 
obiekty zabytkowe. We wszystkich stacjach zainstalowane są liczniki dwutaryfowe i 
zegary astronomiczne, które czas świecenia oświetlenia ulicznego odnoszą do 
wschodu i zachodu słońca dla poszczególnych dni w roku 
kalandarzowym. Do celów oświetlenia ulicznego w I półroczu 2016 r. w mieście i 
gminie zużyto ok. 1.620.000 kWh. W ramach umowy serwisowej pokrywane są 
koszty serwisu sieci i urządzeń oświetleniowych w sposób 
zapewniający utrzymanie w sprawności wszystkich źródeł światła, linii oraz słupów 
enfjrgetycznych. Średnia miesięczna stawka opłaty ryczałtowej za jeden punkt 
św etiny wynosiła 8,30 zł (netto). Dostawca energii elektrycznej został wyłoniony w 
drodze przetargu tj. ECOERGIA Sp. z o.o. - Kraków ze stawką 0,2441 zł/kWh brutto 
obowiązującą od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Rozdział 90080 Dzia-alność badawczo-rozwojowa 

Środki przeznaczono w szczególności na prowadzenie zajęć kół ekologicznych 
w placówkach oświatowych. 

Rozdział 90095 Pozcstała działalność 

Środki przeznaczono w szczególności na: 
- dekorację miasta ;: okazji imprez okolicznościowych i świąt, 
- przegląd i utrzymćinie należących do gminy urządzeń zabawowych, 
- utrzymanie tablic nazwami ulic, 
- konserwację i utrzymanie cieków wodnych i rowów, 
- utrzymanie fontanny „TRYTON" oraz fontanny przy ul. Krzywoustego, 
- wywóz i unieszkodliwiania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
- koszenia chwastów i traw na różnych terenach gminnych, 
- działalność ekologiczną, 
- sterylizacja i kastracja bezdomnych kotów, 
- opieka weterynar)'jna. 
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bieżąca działalność sołectw w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony 
środowiska, 

- organizacja zbiórki elektroodpadów w czterech tymczasowych punktach na terenie 
miasta Nysy w ramach konkursu „Elektroodpady oddajesz, dobry przykład dajesz" 
organizowanego z okazji Dnia Recyklingu. 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Planowane wydatki w kwocie 5.415.009,04 zł zrealizowano w wysokości 

2.540.004.98 zł, tj. 46,91 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

2.285.291.99 zł, na planowaną kwotę 4.890.225,58 zł, co stanowi 46,73 % planu 

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 254.712,99 zł na planowane 

w wysokości 524.783,46 zł, co stanowi 48,54 % planu. 

Wydatki bieżące to przede wszystkim: 

dotacje: 

- dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, 
- dla Nyskiego Domu Kultury, 
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom. 
dotacje na remont zabytków zlokalizowanych na terenie Gminy Nysa. 

Zorganizowano następujące imprezy kulturalne: 
- „Zima w Gminie Nysa", 
- imprezy towarzyszące „Dniom Nysy", 
- „Lato w Gminie Nysa", 

pozostałe wydatki na: 

- zakup sprzętu i wyposażenia oraz bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, 
- organizację dożynek i festynów, 
- wycieczki edukacyjne dla dzieci z sołectw. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Planowane wydatki w kwocie 15.267.940,60 zł zrealizowano w wysokości 

4.454.481,00 zł, tj. 29,18 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 

409.083,62 zł, na planowaną kwotę 617.196,13 zł, co stanowi 66,28 % planu 

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą 4.045.397,38 zł na planowane 

w wysokości 14.650.744,47 zł, co stanowi 27,61 % planu rocznego. 

Wydatki bieżące to przede wszystkim: 
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- dotacje celowe n.3 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom, 

- zakupu pucharów, dyplomów, proporczyków, nagród dla zwycięzców zawodów, 
- dotacje służące rozwojowi sportu, 
- organizacja lub współorganizacja imprez sportowych: 

- „Zima w Gm nie Nysa", 
- „Obchody Konstytucji 3-go Maja", 
- „Dzień Dziecka", 
- „Dni Nysy 2Cil6", 
- „Międzynarodowy Turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjalnych 

o Puchar Bu "mistrza Nysy - Nyskie Euro 2016", 
- „Lato w Gminie Nysa", 
- IV Bieg Ulic2:ny „Szlakiem zabytków Nysy" 

- zakup nagród dla uhonorowania przez Burmistrza zwycięzców imprez sportowych, 
jubileuszy sporto^vych, plebiscytów i konkursów. 

pozostałe wydatki nći: 

- utrzymanie boisk i szatni sportowych, 
- u .rzymanie obiektów rekreacyjnych. 

Zobowiązania w wydatkach budżetowych: 

Dz ał - nazwa 

Zobowiązania wg stanu na 
koniec okresu 

sprawozdawczego Dz ał - nazwa 
Ogółem w tym 

wymagalne 
010 - Rolnictwo i łowiectwo 168,55 
60 J - Transport i łączność 573.433,44 
63 D - Turystyka 1.000,00 
70D - Gospodarka mieszkaniowa 78.558,56 
710 - Działalność usługowa 5.904,92 
750 - Administracja publiczna 283.108,58 
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli, ochrcny prawa oraz sądownictwa 
414,26 

754 - Bezpieczeństv/o publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

23.374,15 

801 - Oświata i wychowanie 1.909.304,61 
851 - Ochrona zdrov\/ia 25.685,23 
852 - Pomoc społeczna 82.718,17 
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 68.714,91 
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 47.042,98 
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 758.894,89 
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.434,48 
926 - Kultura fizyczna i sport 896.641,58 
Rćizem 4.765.399,31 
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Na koniec I półrocza 2016 r. pozostałe zadłużenie łącznie wyniosło 

4.765.399,31 zł, są to faktury czerwcowe, które wpłynęły w ostatnich dniach 

czerwca, bądź po 30 czerwca 2016 r., rozliaenia z tytułu składek ZUS, czy też 

podatków których termin płatności przypada na lipiec 2016 r. 

Stan zadłużenia Gminy 

Na dzień 30 czerwca 2016 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Gmina 
jest zadłużona na kwotę 33.900.000 zł. a z tytułu wyemitowania obligacji 
przychodowych na kwotę 21.785.000 zł. Planowane do spłaty raty pożyczek 
i kredytów, realizowane były zgodnie z planem i obowiązującym harmonogramem. 
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