
Zmiany dotyczyly zarowno planu dochodow jak i wydatkow budzetowych na

zadaniach wlasnych oraz zleconych i s^ one zawarte w zal^cznikach 1 i 2 do ,,Informacji

z wykonania budzetu Gminy Nysa za 2017 r."
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Wyszczegolnienie

Uchwalcj Nr XXX/476/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. zostal

uchwalony budzet Gminy Nysa na 2017 rok.

Dochody budzetowe ustalone zostaly w wysokosci 192.090.146^00 z+, wydatki

budzetowe na kwote 213.558.050,00 zl, natomiast przychody przyj^to w kwocie

27.952.904,00 zl, a rozchody w kwocie 6.485.000 zl.

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 31.12.2017 r. przedstawiaj^ si^ nast^puj^co:

Cz^sc opiscwa do informacji o realizacji budzetu
Gminy Nysa za 2017 r.



Dochody budzetowe (zalacznik Nr 1)

Roczna prognoza dochodow budzetowych w wysokosci 203.977.882,02 zt

zrealizowana zostata w 2017 r. na kwot^ 199.844.002,94 zt, co stanowi 97,97%

prognozy rocznej, przy czym:

-prognozowane zadania  wiasne w wysokosci  154.164.701,76 zl  zrealizowano

w kwocie 150.883.259,83 zt, co stanowi 97,87 % prognozy rocznej,

-prognozowane dochody biez^ce w wysokosci  189.660.296,03 zt  zrealizowano

w kwocie 190.065.971,97 zt, co stanowi 100,21 % prognozy rocznej,

-prognozowane dochody maj^tkowe w wysokosci 14.317.585,99 zt zrealizowano

w kwocie 9.778.030,97 zt, co stanowi 68,29 % prognozy rocznej.

Dochody ze sprzedazy maj^tku. Zaplanowana na 2017r. sprzedaz lokali
mieszkalnych w trybie bezprzetargowym (na rzecz najemcow) w ilosci 15, zostata
w catosci zrealizowana, do 31 grudnia - sprzedano 47 lokali mieszkalnych - jest to
skutek zmiany wysokosci bonifikaty od ceny sprzedazy lokalu mieszkalnego (dalszy ci^g
realizacji wnioskow ztozonych do dnia 31 marca 2016r.). Z zaplanowanych 3 lokali
mieszkalnych w drodze przetargu - sprzedano 2 lokale.

W 2017r. zawarto 26 umow notarialnych na oddanie gruntu w uzytkowanie
wieczyste (dziatki przeznaczone pod zabudow^ mieszkaniow^ jednorodzinn^) - dot.
dziatek zlokalizowanych w Nysie - obr^b ewidencyjny Zamtynie w ramach programu
,,Nysa - tu s\^ zyje" - plan sprzedazy zrealizowany zostat w catosci.

Z zaplanowanych do sprzedazy 6 dziatek budowlanych, potozonych w Nysie przy
ul. Dtugosza sprzedano 3. Niepowodzeniem zakohczyty s\^ w 2017r. proby sprzedazy
nieruchomosci gruntowej przeznaczonej pod handel wielkopowierzchniowy przy ul.
Zwyci^stwa, w trybie przetargu nieograniczonego, oraz proby sprzedazy dziatki
ustugowej w rejonie ul. Orl^t Lwowskich.

Sfinalizowano sprzedaz 2 dziatek przeznaczonych do sprzedazy w trybie
bezprzetargowym na popraw warunkow zagospodarowania nieruchomosci s^siednich,
a poza planem - sprzedano kolejne dwie dziatki.

Na rzecz wieczystych uzytkownikow sprzedano prawo wtasnosci 9 nieruchomosci
(z planowanych 20) - sprzedaz tych nieruchomosci odbywa si^ na wniosek i koszt
uzytkownikow wieczystych, st^d istnieje dowolnosc terminu ich realizacji, pod
warunkiem, ze w dacie sprzedazy operat szacunkowy okreslaj^cy wartosc gruntu jest
wazny. Poza planem sprzedazy na rok 2017, w trybie przetargu nieograniczonego,
sprzedano lokal ustugowy, potozony w Nysie przy ul. Wroctawskiej.

Zalegtosci w dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wynosz^
21.967.957,74 zt. a bez zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (sci^gana
przez OPS zalegtosc w kwocie 8.535.742,19) wynosz^ 13.432.215,55 zt.

Zalegtosci wyst^puj^ szczegolnie w:

•podatku od nieruchomosci
-osobyprawne-  2.292.193,99 zt
-osoby fizyczne- 3.656.088,45 zt

•podatku rolnym
-osoby fizyczne-119.264,14 zt
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Wyszczegolnienie

W okresie sprawozdawczym powstate zalegtosci starano si^ zmniejszyc poprzez
wysytanie upomnieh i wezwah do zaptaty, oraz wystawianie tytutow egzekucyjnych
i kierowanie spraw na drog s^dow^.
W okresie styczeh - grudzieh 2017 r.:
-wystawiono do egzekucji 2.953 tytuty wykonawcze,
-przekazano do s^du 52 wnioskow o wpis do hipoteki przymusowe],
-przekazano 12 spraw do Biura Radcy Prawnego celem wniesienia pozwu do s^du,
-pi^ekazano do s^dow 2 zgtoszenia wierzytelnosci,
-wystano 10.869 wezwania do zaptaty i upomnienia.

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

Skutki obnizenia gornych stawek podatkowych, ulg, odroczeh i umorzeh na dzieh
31.12.2017 r.

368.905,09 zt

477.413,75 zt
2.700.676.18zt

1.106.234,80 zt
1.133.235,74 zt

445.651,28 zt
8.535.472.19zt

205.372,86 zt
393.114,20 zt

podatku od srodkow transportowych
-osoby prawne
-osoby fizyczne

wptywach z innych optat stanowi^cych dochody
jednostek samorz^du terytorialnego na podstawie
odr^bnych ustaw (gospodarowanie odpadami)
optatach za zarz^d, uzytkowanie i wieczyste
uzytkowanie
dochodach z najmu i dzierzawy
optatach za media i gospodarowanie odpadami
pobierane w ramach umow o administrowanie
grzywnach mandatach i innych karach
w tym kara za wycink^ drzew
zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym



Wydatki budzetowe (zalacznik Nr 2)

Realizacja wydatkow w okresie sprawozdawczym wyniosla 211.085.111,56 zl, na

planowan^ kwot 225.144.065,13 zl, co stanowi 93,76 % planu rocznego. Wydatki

biez^ce wykonano w kwocie 175.545.633,44 zl, na pianowan^ kwot 185.415.334,08 zl,

co stanowi 94,68 % planu rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^ si kwot^

35.539.478,12 zl na planowane w wysokosci 39.728.731,05 zl, co stanowi 89,46%

planu, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 30.879.478,12 zl na planowane

35.068.731,05 zl, co stanowi 88,05 % planu.

Szczegolowa realizacja wydatkow budzetowych zawarta jest w zal^czniku Nr 2.

Szczeg6low^ realizacj^ wydatkow inwestycyjnych zawiera zal^cznik Nr 4.

Dziaf O1O Rolnictwo i fowiectwo

Planowane wydatki w kwocie 3.225.643,00 zl zrealizowano w wysokosci

3.195.558,21 zl, tj. 99,07 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

1.195.558,21 zl, na planowan^ kwot^ 1.225.643,00 zl, co stanowi 97,55 % planu

rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^ si kwot^ 2.000.000,00 zl na planowane

w wysokosci 2.000.000,00 zl, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wykonanie

wydatkow maj^tkowych w calosci obejmuje przekazanie dokapitalizowania, spolce

gminnej ^KWA^. Wydatkow inwestycyjnych nie planowano.

Wydatki biez^ce to przede wszystkim:

-zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap^dowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej, diety soltysow, wydatki Rad Soleckich, oraz dotacja dla Izby
Rolniczej w Opolu stanowi^ca 2 % udzialu w podatku rolnym, skladki za udzial
w stowarzyszeniach, nagrody dla rolnikow (podsumowanie post^pu rolniczego),

-wydatki Rad Soleckich to mi^dzy innymi prenumerata czasopism, zakup materialow
i sprz^tu gospodarczego do prac porz^dkowych oraz zakup artykulow biurowych
i spozywczych zwi^zanych z biez^c^ dzialalnosci^ solectw.

Dziaf  400 Wvtwarzanie i zaopatrzenie w eneraie
elektryczn^y qaz i wode

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 100.000,00 zl zrealizowano w wysokosci
64.686,60 zl, tj. 64,69 % planu.

W ramach dzialu realizowano wydatki zwi^zane z doplat^ do taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wod i zbiorowego odprowadzania sciekow od dnia
1 pazdziernika 2017 r. realizowanego przez Spolk^ Wodoci^gi i Kanalizacja ^AKWA"
w wysokosci 3,00 zl, do ceny miesi^cznej oplaty abonamentowej dla odbiorcow
korzystaj^cych z uslug dostawy wody.



Dziai 600 Transport i lacznosc

Planowane wydatki w kwocie 14.388.208,43 zl zrealizowano w wysokosci

13.578.461,78 zl, tj. 94,37 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

6.589.686,49 zl, na planowan^ kwot^ 7.356.257,26 zl, co stanowi 89,58 % planu

rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^ si kwot^ 6.988.775,29 zl na planowane

w wysokosci 7.031.951,17 zl, co stanowi 99,39% planu rocznego, s^ to w calosci

wydatki inwestycyjne.

Ro^dz. 60004 Lokalny Transport Zbiorowv

Swiadczenie uslug w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta
i Grniny Nysa odbywalo si^ w oparciu o Umow Nr 2016.RW.GK.42 z dnia 01.06.2016r.
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. Doplata do jednego wozokilometra wynosila 3,27 zarowno dla
przewozow otwartych jak i zamkni^tych. W 2017 r. spolka wykonala 1.297.354
wozokilometrow otwartych oraz 121.081 wozokilometrow 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.

Rozdzial 60016 fDroqi publiczne qminne) i 60017 (Droqi wewn^trzne)

Obejmuje wydatki na:

-naprawy chodnikow

*remonty cz^stkowe-163,88 m2

*chodniki z plyt betonowych-456,22 m2

*chodniki z kostki betonowej-82,88 m2

*przekladanie kraw^znikow i obrzezy-237,28 mb

-utrzymanie drog o nawierzchni bitumicznej

*remonty cz^stkowe nawierzchni-2.034,62 m2

-utrzymanie drog gruntowych

*profilowanie drog z zag^szczeniem-162.804,00 m2

^wyrownanie tluczniem-1.751,18 m3

*konserwacja rowu-210,00 mb

^nawierzchnia z zuzla-4.807,60 m2

^wykonanie podbudowy frezem-143,87 m3

oznakowanie pionowe drog

*demontaz slupkow-70 szt.



-utrzymanie zimowe drog (odsniezanie i zwalczanie sliskosci).

DziaJ 630 Turystyka
Planowane wydatki w kwocie 485.776,00 zt zrealizowano w wysokosci 445.044,06

zt, tj. 91,62 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 349.308,06 zf,

na planowan^ kwot^ 390.000,00 zt, co stanowi 89,57 % planu rocznego. Wydatki

inwestycyjne wykonano na kwot^ 95.736,00 zl na planowane w kwocie 95.776,00 zt, co

stanowi 99,96 % planu rocznego.

Zadania biez^ce realizowane w 2017 roku to m.in.:

-zadanie publiczne w ramach Programu wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi -
Ratownictwo i ochrona osob przebywaj^cych lub korzystaj^cych z akwenow Gminy,

-zadanie publiczne w ramach Programu wspotpracy z organizacjami pozarz^dowymi -
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,

-sktadka cztonkowska Gminy Nysa w Euroregionie Pradziad, oraz w Opolskiej
Regionalnej Organizacji Turystycznej,

-organizacja ,,Dni Twierdzy Nysa 2017^,
-organizacja ,,Festiwalu Ognia i Wody",
-wykonanie wirtualnego spaceru po miescie Nysa,

-propagowanie miejskich szlakow turystycznych.

5 szt.

-              4 szt.

6 szt.

gminnych

226,77 m2

18,50 m2

107,61 m2

niebitumicznej

986 m3

319 szt.

273 szt.

- 367.355,00 m2

* naorawa barier

* naprawa przepustow

* naprawa mostow

- utrzymanie obiektow inzynierskich w drogach

* nawierzchnia z kostki betonowej

* nawierzchnia z kostki kamiennej

* remonty cz^stkowe

- utrzymanie drog utwardzonych o nawierzchni

* wywoz gat^zi

* piel^gnacja krzewow

* piel^gnacja drzew

* koszenie traw

- utrzymanie terenow zielonych w pasie drogowym

-     2.558,02 m2

50 mb

142 szt.

270 szt.

195 szt.

186 szt.

- oznakowanie poziome

* malowanie barier i por^czy

* montaz znakow z odzysku

* montaz nowych znakow

* ustawienie stupkow do znaku

* demontaz znakow (tarcz)



Dziai 700 Goscodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w kwocie 6.605.971,77 zt zrealizowano w wysokosci

5.582.436,28 z\, tj. 84,51 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano

w kwocie 4.439.619,66 z\, na planowan^ kwot^ 5.462.839,77 zt, co stanowi 81,27 %

planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 1.142.816,62 zt na planowane

w wysokosci 1.143.132,00 zt, co stanowi 99,97 % planu rocznego.

Rozdz. 70004 - rozrie jednostki qospodarki mieszkaniowei

-zarz^dzanie i administrowanie mieniem komunalnym,

-remonty i usuwanie awarii,

-zaliczki do wspolnot - udziat Gminy we wspotwtasnosci,

-ochrona obiektow mienia komunalnego,

-odszkodowania za nie dostarczone lokale socjalne,

-optata za media do budynkow wspolnot mieszkaniowych w lokalach najemcow
t^cznie z optat^ za odpady komunalne zarowno we wspolnotach jak i lokalach
w budynkach w 100% nalez^cych do gminy,

-koszty optat s^dowych,

-optata za odprowadzenie wod opadowych i roztopowych.

Pozostate.

Zaptacono odsetki w kwocie 3.338,61 zt dotycz^ce wyptaty odszkodowah na rzecz
na rzecz osob fizycznych oraz PKP SA za nie dostarczenie lokali socjalnych w zwi^zku
z wydanymi wyrokami s^dowymi.

Rozdz. 70005 Gospodarka qruntami i nieruchomosciami

-wptaty do budzetu pahstwa z tytutu uzytkowania wieczystego gruntu lub
wyt^czenia gruntow z produkcji rolnej,

-sporz^dzanie   dokumentacji      niezb^dnej      do   uzyskania   zaswiadczeh
o samodzielnosci lokali,

-wycena dziatek (zabudowanych i niezabudowanych),

-wycena lokali (mieszkalnych i uzytkowych),

-ogtoszenia prasowe,

-optaty notarialne lub s^dowe.

Rozdz. 70095 Pozostata dziatalnosc to:

-remonty lokali  socjalnych,  mieszkah  komunalnych,  budynkow, komorek

gospodarczych itp.,

-najem lokali socjalnych,

-ubezpieczenia budynkow i lokali.



Dzial 710 Dzialalnosc usfuqowa

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 579.950,00 z\ zrealizowano w wysokosci

419.737,35 zJ, tj. 72,37 % 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 opJaty 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:
-podzialy,
-wznowienia i wskazanie granic,
-wypisy z rejestru gruntow i wyrysy z map ewidencyjnych,
-opinie dot. rozgraniczen,

-poswiadczenia geodezyjne,
-regulacje stanow prawnych,
-miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany,
-wyceny i analizy,
-posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej,
-decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dziat 750 Administracia publiczna

Planowane wydatki w kwocie 19.205.400,08 z\ zrealizowano w wysokosci

17.803.108,67 z\, tj. 92,70 % planu. Wydatki te obejmuj^ zadania wtasne i zadania

zlecone. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie 17.385.361,44 z\, na planowan^ kwot^

18.787.315,08 z\, co stanowi 92,54 % planu. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^

417.747,23 z\ na planowane w wysokosci 418.085,00 z\, co stanowi 99,92 % planu.

Rozdz. 75022 Rady qmin

W 2017 roku odby^o si^:

-18 sesji Rady Miejskiej,

-61 posiedzeh komisji stalych Rady Miejskiej,

3 posiedzenia zespolu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Na podstawie uchwaty Nr XXII/383/12 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia
2012 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokosci diet oraz zwrotu kosztow
podrozy stuzbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie diety dla radnych wyplacane byly



w formJe ryczaltu miesi^cznego. Wysokosc ryczaltu zroznicowana byla w zaleznosci od
funkcji pelnionych w Radzie Miejskiej i jej komisjach i wynosila dla:

•Przewodnicz^cego Rady Miejskiej-100%ryczaltu tj. 2.013,10 zl

•Wiceprzewodnicz^cego Rady Miejskiej- 80%ryczaltu tj. 1.610,48 zl

•Przewodnicz^cych Komisji- 75%ryczaltu tj. 1.509,82 zl

•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^dcjcych 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 zl za kazd^ nieobecnosc na posiedzeniu stalej lub
doraznej komisji. Oprocz wyplaty 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, szkolenie radnych, delegacje
radnych, oraz obslug^ delegacji z miast partnerskich.

Rozdz. 75023 Urzedv qmin

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

Srodki wydatkowano mi^dzy innymi na:

-wynagrodzenia, sredni stan zatrudnienia w Urz^dzie Miejskim w 2017 roku to 165,01
etatow na stanowiskach urz^dniczych, pomocniczych i w obsludze oraz 22,85 etatow
w ramach robot publicznych i umow gwarancyjnych, bez Strazy Miejskiej i Schroniska
dla Bezdomnych Zwierz^t,

-delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia,
-badania okresowe pracownikow,

-wydatki z ZFSS,
-zakup srodkow czystosci i materialow gospodarczych,
-zakup czasopism i wydawnictw fachowych,
-zakup paliwa i akcesoriow do samochodow,
-zakup materialow i urz^dzeh biurowych,
-obslug^ informatyczn^ w tym w szczegolnosci zakup programow komputerowych,

zakup urz^dzeh, podzespolow i materialow eksploatacyjnych, serwis oprogramowania
i urz^dzeh, wsparcie techniczne, dost^p do Internetu i transmisja danych,

-oplaty za energ^ elektryczn^, ogrzewanie i wod^,
-remonty i naprawy pomieszczeh, urz^dzeh oraz samochodow sluzbowych,
-wykonanie piecz^tek, drukow,

-uslugi introligatorskie,
-oplaty pocztowe,
-oplaty telekomunikacyjne,
-oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
-ogloszenia w prasie,
-oplaty s^dowe i koszty egzekucji,
-uslugi prawne,
-prowizja dla inkasentow w zwi^zku z poborem przez nich podatkow i oplat,
-koszty ubezpieczeh,
-wydatki wynikaj^ce z przepisow dotycz^cych bezpieczehstwa i higieny pracy.
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Urzqd Stanu Cywilnego

W 2017 r. przyj^to okoto 833 informacji w sprawie urodzeh, sporz^dzono 292
akty malzehstw i 1015 aktow zgonow. Wydano l^cznie ok. 11.000 odpisow z ksi^g stanu
cywilnego i systemu Zrodlo, zrealizowano 7.547 papierowych wnioskow o przeniesienie
lub wydanie aktow stanu cywilnego oraz zrealizowano 6.965 elektronicznych wnioskow
innych USC o dokonanie czynnosci materialno-technicznej.

Rozdz. 75075 Promocia iednostek samorzqdu terytorialnego

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

Rozdz. 75085 - Wspolna obsluqa iednostek samorzqdu terytorialneqo

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 uchwaiami 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^cq zadania w zakresie obslugi administracyjnej, oraz
organizacyjnej jednostek obslugiwanych w zakresie okreslonym w  3 uchwaty 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 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. to 30,89 etatow
w tym 6,56 etatow w ramach robot publicznych.

Rozdz. 75095

Obejmuje koszty zwi^zane z wspolprac^ z miastami partnerskimi,
przynaleznosci^ do Zwi^zku Miast Polskich oraz do Stowarzyszenia Subregion
Poludniowy, dotacjami na realizacj^ zadan publicznych Gminy Nysa, opracowaniem
wniosku o dofinansowanie projektu ,,Po ziemiach Ksi^stwa Nyskiego Po ziemiach
Ksi^stwa Nyskiego i wielkich Sl^zakow V. Priessnitza i J. von Eichendorffa".

Dziaf 751 Urz^dy naczelnych organow wladzy pahstwowei^
kontrolif ochrony prawa oraz s^downictwa

Planowane wydatki (tylko biez^ce) w kwocie 11.873,00 zl, dotycz^ce w calosci

zadah zleconych, zrealizowano w wysokosci 11.873,75 zl, tj. 100,00 % planu. W dziale

tym ponoszono wydatki zwi^zane z aktualizacj^ stalego rejestru wyborcow Gminy Nysa.

Dziat 752 Obrona narodowa

Planowane wydatki (tylko biez^ce) w kwocie 15.932,40 zl zrealizowano

w wysokosci 1.779,84 zl, tj. 11,17 % planu rocznego. W dziale tym poniesiono tylko

wydatki na szkolenia w ramach pozostatych zadah obronnych oraz akcj kuriersk^.

Zaplanowane wydatki na swiadczenia rekompensuj^ce za cwiczenia wojskowe zostaly

zrefinansowane w calosci.



Dzial  754  Bezpieczenstwo  publiczne  i  ochrona

przeci wpoza rowa

Planowane wydatkl w kwocie 2.460.913,83 zl zrealizowano w wysokosci

2.105.545,37 zl, tj. 85,56% planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

1.899.236,66 zl, na planowan^ kwot 2.034.526,21 zl, co stanowi 93,35 % planu.

Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si kwot^ 206.308,71 zl na planowane w wysokosci

426.387,62 zl, co stanowi 48,39 % planu.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straze Pozarne

Z budzetu Gminy pokrywane s^ wydatki na wyposazenie i funkcjonowanie 11
Ochotniczych Strazy Pozarnych. S^ to w szczegolnosci wydatki na:

-utrzymanie samochodow pozarniczych,

-zakup sprz^tu i umundurowania pozarniczego,

-badania lekarskie,

-oplaty za media,

-zakup materialow do remontu remiz,

-ubezpieczenie samochodow, mienia, czlonkow OSP i OC,

-ekwiwalenty za udzial w akcji lub cwiczeniach ppoz.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Obejmuje wydatki na zadania wlasne oraz zadania zlecone z zakresu obrony
cywilnej w tym na utrzymanie systemu radiowego i naglosnienia.

Rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa qorskiego i wodneqo

Obejmuje wydatki na Zakup pojazdu specjalistycznego do przewozenia lodzi
w ramach dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Wojewodztwa Opolskiego w Nysie.

Rozdz. 75416 - Straz Miejska

Pracownicy Strazy Miejskiej wykonuj^ swoje zadania w oparciu o akty prawne
o randze ustawy lub rozporz^dzenia oraz przyj^te przez Rad^ Miejsk^ w Nysie uchwaly.
W 2017 r. pelnili sluzb^ od poniedzialku do soboty w godzinach 600 - 2200, a obsluga
monitoringu miejskiego cal^ dob^ przez 7 dni w tygodniu. Do zadah Strazy 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,
•wspoldzialanie z wlasciwymi podmiotami w zakresie ratowania zycia i zdrowia

obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutkow kl^sk zywiolowych
oraz innych miejscowych zagrozeh,

•ochrona obiektow komunalnych i urz^dzeh uzytecznosci publicznej,
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•wspoldziatanie z organizatorami i innymi stuzbami w ochronie porz^dku podczas
zgromadzen i imprez publicznych,

•doprowadzanie osob nietrzezwych  do izby wytrzezwieh  lub miejsca  ich
zamieszkania, jezeli osoby te zachowaniem swoim daj^ powod do zgorszenia
w miejscu publicznym, znajduj^ s\ w okolicznosciach zagrazaj^cych ich zyciu lub
zdrowiu albo zagrazaj^ zyciu i zdrowiu innych osob,

Kontrol^ obj^ty jest teren miasta i gminy. Wydatki Strazy Miejskiej zwi^zane s^
przede wszystkim z kosztem zatrudnienia pracownikow, badaniami okresowymi,
szkoleniami, podrozami sfuzbowymi, posilkami profilaktycznymi, umundurowaniem
i napraw^ radiowozow. Dokonywano rowniez zakupu paliwa.

W 2017 r. nafozono 290 mandatow za ponizsze wykroczenia:

-spozywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym-98
-porz^dek w komunikacji-74
-psy bez opieki-57
-spalanie odpadow-38
-zasmiecanie miejsca dost^pnego dla publicznosci-14
-pozostate.-9

Dziat 757 Obstuqa dluau publiczneqo

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 2.050.000,00 z\ zrealizowano

w wysokosci 1.613.765,61 z\, tj. 78,72 % planu. Wydatki te obejmuj^ srodki na zaplat^

odsetek od zaci^gnitych pozyczek i kredytow bankowych oraz koszty emisji obligacji

przychodowych.

Dzial 758 Rozne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 5.318.894,09 zl zrealizowano w wysokosci

4.337.711,39 zJ, tj. 81,55 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

605.835,54 z\, na planowan^ kwot^ 1.533.540,00 zJ, co stanowi 39,51 % planu

rocznego. Wydatki maj^tkowe zamykaj^ si kwot^ 3.731.875,85 z\ na planowane

w wysokosci 3.785.354,09 z\, co stanowi 98,59 % planu rocznego. Zaplanowane wydatki

biez^ce, to w szczegolnosci rezerwy ogolne i celowe w kwocie 850.000,00 z\, zwrot

nienaleznie pobranej subwencji ogolnej w latach poprzednich w kwocie 458.540,00 z\,

oraz dotacja dla powiatu w kwocie 35.000,00 z\. Zaplanowane wydatki majtkowe, to

dokapitalizowanie spolki gminnej w kwocie 2.660.000,00 z\ (zrealizowano w ca^osci) oraz

dotacje dla powiatu w wysokosci 1.125.354,09 zt (wyplacono 1.071.875,85 z\).

Dzial 801 - Oswiata i wvchowanie

Planowane wydatki w kwocie 58.324.488,49 z\ zrealizowano w wysokosci

57.262.310,30 z\, tj. 98,18 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie
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Podstaw^ do udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych z budzetu Gminy Nysa
s^ Uchwala Nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r.
ze zmian^ w Uchwale IX/146/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Nysa dla
niepublicznych szkol, przedszkoli oraz punktow przedszkolnych i zespolow wychowania
przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nieb^d^ce
jednostkami samorz^du terytorialnego, dzialaj^cych na terenie Gminy Nysa oraz trybu
i zakresu kontroli prawidiowosci ich wykorzystania oraz Uchwala Nr IV/30/11 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. za zmian^ w Uchwale nr IX/147/11 Rady
Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Nysa dla publicznych szkol^ przedszkoli oraz
punktow przedszkolnych i zespolow wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez
osoby fizyczne i osoby prawne nieb^d^ce jednostkami samorz^du terytorialnego,
dzialaj^cych na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidiowosci ich
wykorzystania. Od 1 stycznia 2017 r. zgodnie z art. 78b ustawy o systemie oswiaty
Gmina Nysa ustala podstawowe kwoty dotacji, ktore podlegaj^ aktualizacji na podstawie
art. 78c ustawy:

1.Podstawowa roczna kwota dotacji  dla przedszkoli   w roku 2017 wynosila
100% - 8.320,12 zl,75% - 6.240,09 zl

2.Podstawowa  roczna  kwota  dotacji   dla  szkol  podstawowych, w ktorych
zorganizowano oddzial przedszkolny - 5.453,37 zl

3.Podstawowe roczne kwoty dotacji dla szkol tego samego typu i rodzaju :
•   szkola podstawowa zlokalizowana na wsi - 15.214,27

13

20,51
7,00

56,78
7,40

5,96

0,00

70,14

97,65
683

32
3

Od
01.09

23,71
7,51

88,65
13,02
7,21

0,04

108,92

140,14
1.057

49
3

Do
31.08

Gimnazja

>017 roku

X

X

X

X

X

X

X

X

315
27
4

Od
01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

266
23

4

Do
31.08

wtymSP
wies

X

X

X

X

X

X

X

X

2.665

1119
5

Od
01.09

X

X

X

X

X

X

X

X

2.312
102

5

Do
31.08

wtymSP
miasto

47,31
16,98

196,07
29,92
19,28
4,99

250,26

314,55
2.980

146
9

Od
01.09

47,20
17,60

164,06
27,85
13,25

1,88

207,04

271,84
2.578

1125
9

Do
31.08

Szkoly
podstawowe

Obsluga
Administracja

w tym
dyplomowani

w tym mianowani

w tym kontraktowi

w tym stazysci

Ilosc nauczycieli -

etaty

Zatrudnienie w
tym:

Liczba uczni

Ilosc oddzialow

Ilosc szkol

Wyszczegolnien ie

TABELA: Ilosc szkol i oddzialow, liczba uczni oraz zatrudnienie w \

6.

5.

d.

c.

b.

a.

4

3.

2.

1.

Lp.

53.879.025^42 zl, na planowan^ kwot^ 54.911.411,67 zl, co stanowi 98,12% planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 3.383.284,88 z\ na planowane

w wysokosci 3.413.076,82 z\, co stanowi 99,13 % planu.

Rozdziaf 80101 i 80110 - Szkofv podstawowe i Gimnazia
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Rozdzial 80103 i 80104 - Oddziafy przedszkolne w szkolach podstawowvch

i Przedszkola

TABELA: Ilosc szkol i oddzialow, liczba uczni oraz zatrudnienie w 2017 roku

2.806.354,70

158.354,70

501.402,09

471.644,10

542.644,42

458.963,93

107.408,04

72.547,17

493.043,56

31.12. 2017 r.
Wykonanie na

2.808.584,00

160.900,00

501.403,00

471.650,00

542.645,00

458.966,00

107.410,00

72.550,00

493.060,00

Plan 2017 r.

435

75

121
31

36

31

56

3
82

uczniow

Liczba

Razem

Diecezjalna Szkola Podstawowa oddz. gimn.

Diecezjalne Gimnazjum w Nysie do VIII 2017

Publiczna Szkola Podstawowa Przel^k

Publiczna Szkola Podstawowa Lipowa

Publiczna Szkola Podstawowa Domaszkowice

Diecezjalna Szkola Podstawowa

NSP ksztalcenie speqalne

Niepubliczna Szkola Podstawowa w Nysie

Wyszczegolnienie

80101

Rozdzial

niepubliczna szkola podstawowa - 5.805,83 zl (rownowartosc subwencji
oswiatowej na ucznia szkoly podstawowej Gminy Nysa)
niepubliczne  gimnazjum -  6.003,94  z\    (rownowartosc  subwencji
oswiatowej na ucznia gimnazjum Gminy Nysa)
uczen obj^ty ksztalceniem specjalnym wg wagi P5 - 16.029,46 zl
(rownowartosc subwencji oswiatowej
uczen obj^ty ksztalceniem specjalnym wg wagi P7 - 52.510,31 zl
(rownowartosc subwencji oswiatowej
uczen przybyly z zagranicy obj^ty dodatkow^ nauk^ j^zyka polskiego -
8.291,10 zl (rownowartosc subwencji oswiatowej
uczen obj^ty nauczaniem domowym 3.316,44 zl (rownowartosc subwencji
oswiatowej

TABELA: Dotacje przekazywane i rozliczane wg zawartych umow.



Opfaty
Optata 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. Optaty nie s^ naliczane od dnia 1 wrzesnia roku, w ktorym dziecko kohczy
6lat i rozpoczyna si^ dla niego obowi^zek rocznego przygotowania przedszkolnego.

Zasady pobierania optat okresla Uchwata nr XXXIII/504/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
7marca_2017 r. w sprawie ustalenia optat za swiadczenie udzielane przez publiczne
przedszkola prowadzone przez Gmin^ Nysa.

Rozdziaf 80113 Dowozenie uczniow do szkol
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemie oswiaty z poz.

zmianami s^ realizowane wydatki na dowoz uczniow do szkot, w tym w szczegolnosci
dowoz uczniow do szkoi, zwroty kosztow dowozu uczniow niepelnosprawnych
ucz(^szczaj^cych do Osrodka Szkolno - Wychowawczego dla dzieci giuchych i stabo
slysz^cych w Raciborzu, wykup biletow w PKS dla uczniow oraz umowy indywidualne na
sprawowanie opieki w czasie przejazdow uczniow do szkot i z powrotem.
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245.903,78

6.861,30

6.658,79

10.521,80

4.879,96
193.887,78

15.957,21
7.136,94

Wykonanie
za 2017 r.

39

1

2

1
1

31
2
1

Liczba dzieci

RAZEM

Gmina Opole

Gmina Lambinowice

Gmina Korfantow

Gmina Prudnik

Gmina Pakoslawice

Gmina Gluchotazy

Gmina Paczkow

Wyszczegolnienie

Zgodnie z art. 80 ust. 2a ust. 2a, ust. 2db, art. 90 ust. 2c oraz art. 79a ustawy

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z pozn.zm.)
Gmina Nysa zobowi^zana jest do zwrotu kosztow wychowania przedszkolnego na dzieci
b^d^ce mieszkancami gminy a uczszczaj^ce do placowek prowadzonych na terenie
innych gmin.

TABELA: Dotacje do przedszkoli w innych gminach (za dzieci z Gminy Nysa).

1.318.823,53
93.161,75
51.807,30

139.363,65
25.576,08

105.431,88
174.031,06
42.120,81

437.327,19
250.003,81

Wykonanie
za 2017 r.

1.324.428,00
93.164,00
51.808,00

139.364,00
26.350,00

105.440,00
176.120,00
43.682,00

438.370,00
250.130,00

Plan na
2017 r.

362
17
13
23
12
19
84
84

,70
40

Liczba
dzieci

RAZEM
Oddzial Przedszkolny w SP w Lipowej
Oddzial Przedszkolny vv SP w Przel^ku do IX
Publiczne Przedszkole LIPOWA od IV
Przedszkole w Przet^ku od X
Oddzial Przedszkolny vv SP w Domaszkowicach
Publiczne Przedszkole Lobuziaki
Niepubliczne Przedszkole tobuziaki - IX
Pryvvatne Przedszkole Bajkowy Swiat
Pryvvatne Przedszkole Smerf

Wyszczegolnienie
TABELA: Dotage dla przedszkoli w 2017 r.
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W ramach dowozenia uczniow do szkol w 2017 r. wykonano 121.081
wozokilometrow na przewozach zamkni^tych.

Rozdzial 80146 - Doksztafcanie i doskonalenie nauczvcieli

Na podstawie art. 70a Karty Nauczyciela w budzecie Gminy wyodr^bnione s^
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 997/2017
Burmistrza Nysy z dnia 16 stycznia 2017 r. - okresla maksymaln^ kwot dofinansowania
z budzetu Gminy Nysa oplat pobieranych przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia
nauczycieii za ksztaicenie nauczycieli zatrudnionych w placowkach oswiatowych, dla

ktorych organem prowadz^cym jest Gmina Nysa oraz okreslenie specjalnosci i form
ksztalcenia w roku 2017 na ktore dofinansowanie jest przyznawane.

Rozdzial 80148 - Stolowki szkolne i przedszkolne

Gmina Nysa prowadzi stolowki przedszkolne w 6 przedszkolach, w pozostalych
placowkach oswiatowych dozywianie realizowane jest w formie ustugi cateringowej.

Na podstawie Uchwaly nr XXXIII/504/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca
2017 r. w sprawie ustalenia oplat za swiadczenie udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez Gmin Nysa oplaty za korzystanie z wyzywienia w przedszkolu
ustalane s^ zgodnie z art. 67a w zwi^zku z art. 14 ust.6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty.

Rozdziaf 80149 - realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej
orqanizacii nauki i metod pracv dla dzieci w przedszkolach,
oddzialach przedszkolnych w szkofach podstawowych i innych
formach wvchowania przedszkolneqo

Rozdzial 80149 sluzy wyl^cznie do ewidencjonowania wydatkow na zaj^cia
z dziecmi niepelnosprawnymi dla wyodr^bnienia ich od pozostalych wydatkow
dotycz^cych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.

Rozdzial 80150 - realizacia zadah wvmaqai^cych stosowania specjalnej
orqanizacii nauki i metod pracv dla dzieci i mlodziezy w szkolach
podstawowvch, gimnaziach, liceach oqolnoksztalc^cych, liceach
profilowanvch i szkofach zawodowvch oraz szkolach artystycznych.

Rozdzial 80150 sluzy wyl^cznie do ewidencjonowania wydatkow na zaj^cia
z uczniami niepelnosprawnymi dla wyodr^bnienia ich od pozostalych wydatkow
dotycz^cych oddzialow przedszkolnych przy szkolach podstawowych.

Rozdzial 80195 - Pozostafa dzialalnosc

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,
-dofinansowaniem projektow realizowanych prze placowki oswiatowe.

Dziat 803 Szkolnictwo wvzsze

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 270.400^00 zl zrealizowano w kwocie

257.600,00 zl, tj. 95,27 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie
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207.600,00 zl, na planowan^ kwot^ 220.400,00 z\, co stanowj 94,19 % planu rocznego.

S^ to wydatki na pomoc materialnq dla studentow Pahstwowej Wyzszej Szkoty

Zawodowej w Nysie. Wydatki majqtkowe zamykajq si^ kwotq 50.000,00 z\ na planowane

w wysokosci 50.000,00,00 z\, co stanowi 100,00 % planu (dotacja na tworzony na

Uniwersytecie Opolskim Wydzial Lekarski).

Dziaf 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.164.954,68 z\ zrealizowano w wysokosci

1.374.641,11 z\, tj. 63,50 % planu rocznego. Wydatki biezqce zrealizowano

w kwocie 1.246.211,19 z\, na planowanq kwot^ 1.909.984,68 z\, co stanowi 65,25 %

planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykajq si^ kwotq 128.429,92 z\ na planowane

w wysokosci 254.970,00,00 zl, co stanowi 50,37 % planu.

Rozdziai 85153 - zwalczanie narkomanii

Srodki realizowane byty na podstawie Gminnego Programu Przeciwdzialania
Narkomanii przyj^tego Uchwalq Nr XXVIII/443/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22
grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii
dla Gminy Nysa na lata 2017 - 2021.

Wsrod zrealizowanych zadan nalezy wymienic:

-zlecenie prowadzenia dla mieszkancow Gminy Nysa prowadzeniu poradnictwa dla
osob   zagrozonych   uzaleznieniem  od  srodkow  odurzaj^cych,   substancji
psychotropowych, srodkow zast^pczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz
ich rodzin/opiekunow i grona pedagogicznego,

-zlecenie przeprowadzenia szkolen i spotkah edukacyjnych w zakresie podnoszenia
swiadomosci dotycz^cej   problemow narkotykowych i mechanizmow uzaleznien,
w tym wspierania  wczesnej    interwencji   oraz  przeprowadzeniu  programow
rozwijaj^cych  kompetencje  wychowawcze  i  profilaktyczne  rodzicow i osob
pracuj^cych z dziecmi i m^odziez^. Spotkania skierowane byJy do mieszkancow Gminy
Nysa,

-zlecenie realizacji  programu pn. "Wolni od uzaleznien?! Ja si  pisz^, a Ty?11,
polegaj^cego na organizowaniu i prowadzeniu programow rozwijaj^cych kompetencje
wychowawcze i profilaktyczne rodzicow i osob pracuj^cych z dziecmi i mlodziez^ oraz
wspieranie realizacji programow profilaktycznych promuj^cych zdrowy styl zycia
w szkolach na terenie gminy Nysa.

Rozdziat 85154 - przeciwdzialanie alkoholizmowi

Srodki realizowane byiy na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2017 przyj^tego
uchwal^ Nr XXVII/417/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienion^
uchwal^ Nr XXXVI/573/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r.
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Wsrod zrealizowanych zadah nalezy wymienic:

-prac^ Gminnej Komisji Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych w Nysie. W 2017
roku  Gminna  Komisja  Rozwi^zywania  Problemow Alkoholowych  w Nysie
przeprowadzila   rozmowy  interwencyjno  -  motywuj^ce  z   305  osobami
naduzywaj^cymi alkoholu. Komisja zaopiniowala 32 zezwolenia na sprzedaz napojow
alkoholowych.  Ponadto,  Komisja  wyst^pila  do S^du  Rejonowego w Nysie
o zobowi^zanie do podj^cia leczenia odwykowego  wobec 87 osob - poniesiono
oplaty zwi^zane z oplaceniem zaliczek na poczet bieglych s^dowych w sprawach
0zobowi^zanie do podj^cia leczenia odwykowego wraz z oplatami s^dowymi do
wnioskow, zakupiono rowniez materialy biurowe i artykuly papiernicze na potrzeby
Komisji,

-udzielenie dotacji   dla  podmiotow realizuj^cych zadania publiczne z  zakresu
przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym, m. in. na: prowadzenie
pozalekcyjnych i pozaszkolnych zaj^c dla dzieci i mlodziezy wynikaj^cych z programu
profilaktycznego, 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, organizacj^ po^kolonii zimowych
dla dzieci i mlodziezy 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,

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

-zlecenie realizacji zadania polegaj^cego na prowadzeniu zaj^c terapeutycznych
1pozaterapeutycznych dla mlodziezy uzaleznionej i zagrozonej uzaleznieniami oraz
programow terapii dla osob uzaleznionych, wspoluzaleznionych, w tym pracy
terapeutycznej z rodzin^.

-udzielenie dotacji naprowadzenie dzialalnosci samorz^dowego zakladu budzetowego
- Centrum Integracji Spolecznej w Nysie,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Nysie realizacji projektu pt. ^edyni
i   niepowtarzalni"  polegaj^cego  na  dofinansowaniu  dzialalnosci   swietlicy
srodowiskowej z programem zaj^c socjoterapeutycznych, dla dzieci i mlodziezy
z  rodzin dysfunkcyjnych, w szczegolnosci z  problemem alkoholowym w tym
doposazenie pomieszczeh i dozywianie wychowankow swietlicy,

-powierzenie Osrodkowi Pomocy  Spolecznej   w Nysie realizacji   projektu  pn.
,,Streetworkerzy w stron^ nastolatkow - VI edycja" w ramach zadania realizacja
srodowiskowych programow profilkatycznych skieorwanych do dzieci i mlodziezy,
w tym zagospodarowanie i doposazenie miejsc realizacji programow i zatrudnienie
animatorow podworkowych i pedgogow ulicy,

-wsparcie realizacji zadania pod tytulem: "Prowadzenie przedsi^wzi^c maj^cych na
celu przeciwdzialanie wykluczeniu spolecznemu i marginalizacji  oraz na rzecz
reintegracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu i ich rodzin - punkt wsparcia
osob bezdomnych",



Rozdzial 85195 - pozostafa dziafalnosc

W ramach tego rozdzialu zrealizowano nast^puJ3ce zadania:

-udzielono dotacji Caritas Diecezji Opolskiej na swiadczenie uslug pielggnacyjnych
i  pielggniarskich  oraz  dzialalnosc  rewalidacyjn^  i  usprawniaj^c^  ruchowo
w srodowisku domowym osob chorych, niepelnosprawnych, samotnych i starszych,

-udzielono dotacji Stowarzyszeniu Auxilium ,,Hospicjum sw. Arnolda Janssena w Nysie"
na prowadzenie dzialah wspieraj^co - pielggnacyjnych dla osob obj^tych stacjonarn^
opiek^ paliatywn^.

Dzial 852 Pomoc spoteczna
Planowane wydatki w kwocie 15.634.960^53 z\ zrealizowano w wysokosci

14.968.682,51 z\, tj. 95,74 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano

w kwocie 14.847.541,34 z\, na planowan^ kwot^ 15.513.760,53 z\, co stanowi 95,71

% planu rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 121.141.17zl na

planowane w wysokosci 121.200,00,00 z\, co stanowi 99,95 % planu.

S3 to wydatki zwi^zane w szczegolnosci z funkcjonowaniem Dziennego Domu
Pobytu w Nysie oraz Osrodka Pomocy Spo^ecznej w Nysie.

Dzienny Pom Pobvtu w Nysie

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

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

w celu podniesienia efektywnosci oddzia^ywan pomocowych w szczegolnosci
przeciwdzialanie izolacji i marginalizacji tej grupy spolecznej. Organizowane zaj^cia S3
dostosowane do potrzeb seniorow. Korzystanie z placowki przywraca motywacj^ do
przebywania wsrod innych ludzi i zach^ca do aktywnosci. Ponadto jednostka realizuje
zadania w zakresie dozywiania podopiecznych Osrodka Pomocy Spoiecznej, jak rowniez
dzieci z placowek oswiatowych. W I po^owie 2017 r. przygotowywano positki dla
Przedszkola nr 10 w Nysie, Publicznej Szkoty Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi
Stowarzyszenia Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice, Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
w Goswinowicach, Przedszkola nr 12 w Nysie filia Kgpnica i Hajduki Nyskie oraz do
przedszkola ,,Bajkowy Swiat " w Nysie.

Placowka funkcjonuje w dni robocze od poniedzialku do pi3tku, od godz. 7.00 do
godz. 16.00. Liczba osob korzystaj3cych z Domu w 2017 roku to okolo 255 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 nie zmienia si^ i ksztaltuje si nast3puj3co:
•kierownik,
•g^owny ksi^gowy,
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•intendent - magazynier,
•instruktor terapii zaj^ciowej,
•szefkuchni,
•kucharki - 2 osoby,
•pomoc kuchenna,
•konserwator - kierowca,
•sprz^taczka,
•opiekunki osob starszych - 2 osoby

W ramach prac spotecznie uzytecznych i stazy z PUP, zatrudnione byty osoby,
ktore pomagaty realizowac biez^ dziatalnosc Domu. Byly 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 odbywaj^ s\^ zaj^cia
ruchowe w rytmie muzyki. Ten rodzaj zaj^c ruchowych przeznaczony byt dla osob
bardziej sprawnych. Prowadzona byla takze gimnastyka dla osob mnie] sprawnych po 15
minut. Organizowane byty takze wspolne marsze ,,nordic walking". Cyklicznie odbywaty
si^ spotkania pod nazw^ ^Kuferek Babuni", ,,Seniorze nie boj si^ urz^du", ^kademia
Wesotego Seniora", /7Bezpieczny Senior", ,,Slodka sroda" i ^Spiewac kazdy moze".

Organizowane byty takze zaj^cia z rytmiki, muzykoterapii, biblioterapii, cwiczenia pami^ci
jak rowniez imprezy kulturalno-rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze, spotkania
rocznicowe z uwzgl^dnieniem tradycji i zwyczajow oraz wyjscia do kina i muzeum.

Pensjonariusze DDP od kwietnia uczestniczyli w dwoch projektach realizowanych
przez fundacj^ ^Nasza Nysa":

•"Seniorzy Gminy Nysa maJ^ gtos" -FIO 2017

•"Mocny gtos gminnej Rady Seniorow"- ASOS 2017.

Dzienny Dom Pobytu w Nysie byt wspotorganizatorem Dni Seniora w naszej
gminie, ktore odbywaty si^ w dniach 13 i 14 czerwca. W Dziennym Domu Pobytu pr^znie
dziata kabaret o nazwie ^Uszczypliwe Wesotki", seniorzy tworzyli scenki sytuacyjne. W
okresie wiosenno - letnim w ogrodzie organizowane byty pikniki. W okresie jesienno -
zimowym odbywaty si^ ,,fajfy" pot^czone ze wspolnymi zabawami.

Wazniejsze zorganizowane imprezy w 2017 roku to:
•   Spotkanie Noworoczne,

Dzien Babci i Dziadka ,
Spotkanie poswi^cone J. Kozarzewskiemu,
Walentynki,
Zabawa karnawatowa,
Ttusty czwartek,
Dzien Kobiet,
Sniadanie Wielkanocne,
Akademia w wykonaniu mtodziezy z Osrodka Szkolno- Wychowawczego z okazji
Konstytucji 3 Maja,
Dzien Matki oraz Dzien Ojca,
Piknik mi^dzypokoleniowy /^Lato wierszem pisane",
Andrzejki,
Wigilia.
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Osrodek Pomocv Sootecznei w Nysie.

Realizuje zadania wtasne i zlecone z zakresu pomocy spotecznej. Celem
dziatalnosci Osrodka jest pomoc w zaspakajaniu niezb^dnych potrzeb zyciowych osob
i rodzin, ktorych nie sa w stanie zaspokoic wykorzystuj^c wtasne mozliwosci.

Osrodek wykonuje zadania, w szczegolnosci w zakresie:

1.Pomocy spotecznej w Gminie Nysa z uwzgl^dnieniem podziatu na nast^puj^cy typ
zadan:

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

2.Dodatkow mieszkaniowych, ktore s^ realizowane, jako zadanie wtasne gminy.

3.Dodatkow energetycznych,  ktore  realizowane  s^,  jako  zadanie  zlecone
z zakresu administracji rz^dowej.

4.Swiadczen rodzinnych, ktore s^ wykonywane, jako zadanie zlecone z zakresu
administracji rz^dowej.

5.Swiadczen z funduszu alimentacyjnego, ktore s^ wykonywane, jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rz^dowej.

6.Wsparcia rodziny jako zadanie wtasne, oraz dofinansowanie pobytu dziecka
wZOL

7.Przeciwdziatania przemocy w rodzinie, wsparcia rodziny oraz karty duzej rodziny.

8.Karty duzej rodziny.

Do zadan Osrodka realizuj^cego polityk^ spoteczn^ gminy w szczegolnosci nalezy:
•wspieranie osob i rodzin w wysitkach zmierzaj^cych do zaspokojenia

niezb^dnych potrzeb i umozliwienie im zycia w warunkach odpowiadaj^cych
godnosci cztowieka,

•podejmowanie dziatan zmierzaj^cych do zyciowego usamodzielnienia osob
i rodzin oraz ich integra^ ze srodowiskiem poprzez realizacj^ pracy socjalnej
i poradnictwa,

•udzielanie pomocy w formie swiadczen rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
oraz swiadczenia wychowawczego,

•prowadzenie post^powah wobec dtuznikow alimentacyjnych,
•udzielanie pomocy w formie dodatkow mieszkaniowych, energetycznych.

Zadania Osrodka Pomocy Spotecznei realizowane s^ przez:

a)Dziat Pomocy Srodowiskowej,
b)Dziat Swiadczen,
c)Dziat Swiadczen Rodzinnych i Alimentacyjnych,
d)Dziat Finansowo-Ksi^gowy,
e)Dziat Ustug Opiekuhczych,
f)Sekcj^ Organizacyjno-Administracyjn^,
g)Klub Integracji Spotecznej i Klub umiej^tnosci Spotecznych,
h) Swietlic^ Srodowiskow^ i Inkubator Organizacji Spotecznych.
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Ogotem zatrudnienie w OPS na 31 grudnia 2017 r. wynosito 121 etatow oraz 16
pracownikow w ramach gwarancji zatrudnienia (roboty publiczne) i 4,5 na umowy
zast^pstwa.

Dziat  853 Pozostale zadania w zakresie politvki
spolecznei

Planowane wydatki w catosci biez^ce w kwocie 23.343,09 zt zrealizowano

w wysokosci 23.343,09 zt, tj. 100,00 % planu rocznego. Jest to dotacja dla Centrum

Integracji Spotecznej (zaktad budzetowy) na realizacj^ projektu ,,Cis w Nysie - nowe

miejsca reintegracji spoteczneji zawodowej".

Dzial 854 Edukacvjna opieka wychowawcza.

Planowane wydatki (biez^ce) w kwocie 1.867.177,00 z\ zrealizowano

w wysokosci 1.693.908,21 zt, tj. 90,72 % planu.

W ramach dziatu pokrywane byty koszty:
-utrzymania 11 swietlic przy placowkach oswiatowych - zatrudnienie 17,97 etatow,
-wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka - w przedszkolach s^ realizowane zaj^cia

indywidualne lub zespotowe, pobudzaj^ce psychoruchowy i spoteczny rozwoj dziecka,
-kolonii i obozow oraz innych form wypoczynku dzieci i mtodziezy szkolnej a takze

szkolenia mtodziezy,
-pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym, oraz o charakterze

motywacyjnym.

Dziat 855 Rodzina.
Planowane wydatki w kwocie 52.183.271,86 zt zrealizowano w wysokosci

51.199.123,77 zt, tj. 98,11 planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie
50.970.184,35 zt, na planowan^ kwot^ 51.891.889,67 zt, co stanowi 98,22 % planu
rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 228.939,42 zt na planowane
w wysokosci 291.382,19 zt, co stanowi 78,57 % planu rocznego.

Rozdziat 85501 Swiadczenie wvchowawcze

Swiadczenie wychowawcze przystucjuje w wysokosci 500 zt miesi^cznie na
dziecko w wieku do ukohczenia 18 roku zycia. Swiadczenie wychowawcze przystuguje na
pierwsze dziecko, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osob^ nie przekracza kwoty
800 zt, a w przypadku, gdy cztonkiem rodziny jest dziecko niepetnosprawne kwoty 1.200
zt. Swiadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przystuguje bez wzgl^du na
dochod. W 2017 r. wydano 3.508 decyzji przyznaj^cych prawo do swiadczenia
wychowawczego, wyptacono 54.914 swiadczeh na kwot^ 27.319.639,79 zt.

Odsetki w wysokosci 173,13 zt wptacono wraz ze zwrotem nienaleznie pobranych
swiadczeh wychowawczych.

Rozdziat 85502 Swiadczenie rodzinne, swiadczenie z funduszu
alimentacvineqo oraz sktadki na ubezpieczenia emervtalne i rentowe
z ubezpieczenia spoteczneao
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Odsetki w kwocie 16.083,47 zl wplacono wraz ze zwrotem nienaleznie pobranych
swiadczeh.

Rozdzial 85505 Tworzenie i funkq'onowanie zlobkow

Zlobki
I lose zlobkow- 2

Ilosc dzieci obj^tych opiek^- 172

Ilosc miejsc wg decyzji SANEPID -    172

Swiadczenia rodzinne obejmuj^:
zasilek rodzinny wraz z dodatkami do zasilku rodzlnnego z tytulu: urodzenia
dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, ksztalcenia i rehabilitacji dziecka niepelnosprawnego, rozpocz^cia
roku szkolnego, podj^cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania (na dojazd do szkoly lub zamieszkanie w miejscowosci w ktorej
znajduje s\^ siedziba szkoly),

- swiadczenia opiekuncze: zasilek piele^nacyjny, swiadczenie piel^gnacyjne,
specjalny zasilek opiekuhczy,

<   jednorazowa zapomoga z tytulu urodzenia si dziecka,
-   swiadczenie rodzicielskie.

W 2017 r. wyplacono:
-zasilki rodzinne na l^czn^ kwot 3.575.608 zl,
-dodatki do zasilku rodzinnego na l^czn^ kwot^ 1.772.229 zl,
-zasilki piel^gnacyjne na l^czn^ kwot 2.761.650 zl,
-swiadczenia piel^gnacyjne na l^czn^ kwot 3.213.820 zl,
-specjalne zasilki opiekuncze na l^czn^ kwot 320.488 zl,
-jednorazowe zapomogi z tytulu urodzenia dziecka na kwot^ 399.000 zl,
-swiadczenia rodzicielskie na l^czn^ kwot^ 1.500.766 zl.
-zasilek dla opiekuna, wyplacono 410 zasilkow na kwot 212.281,79 zl
Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego. W 2017 r. wyplacono 6.054

swiadczenia alimentacyjne na l^czn^ kwot^ 2.352.246 zl.

Swiadczenia ,,Za zyciem^, jednorazowe swiadczenie ,,Za zyciem^ przysluguje
z tytulu urodzenia si^ zywego dziecka, posiadaj^cego zaswiadczenie o ci^zkim
i nieodwracalnym uposledzeniu albo nieuleczalnej chorob^ zagrazaj^cej zyciu (ktore
powstaly w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu). Jednorazowe
swiadczenie przysluguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka. Swiadczenie to przyznaje si bez wzgl^du na dochod. W 2017 roku
wydano 6 decyzji przyznaj^cych prawo do jednorazowego swiadczenia ,,Za zyciem" na
kwot^ 24.000,00 zl.

Wyplata swiadczenia pieni^znego ,,bonu wychowawczego" realizacja
programu wyplaty swiadczenia pieni^znego ,,bonu wychowawczego^ dla wnioskodawcow
spelniaj^cych kryteria zgodne z Regulaminem przyznawania bonu wychowawczego, ktory
stanowil zal^cznik do uchwaly Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12
pazdziernika 2016 r. Na okresy od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz od 1
lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zlozonych zostalo 775 wnioskow. Na podstawie
zlozonych wnioskow wydano 729 decyzji przyznaj^cych swiadczenie 474 dzieciom na

kwot^ 2.158.500 zl.
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259.362,51

155.678,04

55.284,80

48.399,67

w 2017 r.

Wykonanie

270.920,00

159.820,00

59.450,00

51.650,00

Plan
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Liczba dzieci

Razem

Zlobek ,,Minilandia"

Zlobek ,,Bajkowy Swiat"

Zlobek ,,Swiat Malucha"

Nazwa zlobka

Na podstawie Uchwaly Nr X/163/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia
2011 r. w sprawie okreslenia wysokosci i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotow
prowadz^cych zlobki lub kluby dzieci^ce na terenie Gminy Nysa oraz Uchwaly Nr
XXXI/488/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013 r., ktora weszla w zycie
w dniu 14 maja 2013 r. Gmina Nysa udziela dotacji dla Zlobka ,,Swiat Malucha"
prowadzonego przez PHU Meteo.

TABELA: Dotacje przekazywane dla zlobkow.

927,27

3:4/6

Udzial
Gminy  na
jedno
dziecko

1.140.77

1:4/6

Calkowity

koszt     na
jedno
dziecko

172

4

Liczba
dzieci
srednio w
miesi^cu

1.913.882,69

3

Wydatki
minus
dochody

440.669,18

2

Dochody  na
31.12.2017 r.

2.354.551^87

1

Wydatki    na
31.12.2017 r.

bez remontow

Przeci^tne zatrudnienie w okresie od 01.01 do 30.06.2017 r. to 34^96 etatow a od 01.09
do 31.12.2017 r. to 34,38 etatow

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.: 15^00 zl 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 zl dziennie,
w Z^obku Miejskim nr 2 w Nysie -   5,50 zl dziennie,

•oplata za drugie i kolejne dziecko z tej samej rodziny uczszczaj^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 2017 roku
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* Srednia liczba dzieci 01.01.2017 - 31.12.2017

Rozdziaf 85508 i 85510
W 2017 r. Gmina Nysa poniosla koszty za pobyt:

50 dzieci w rodzinach zast^pczych.

-26 dzieci w rodzinach spokrewnionych (koszt utrzymania wynosi 660 zL)
-24 dzieci w rodzinach niezawodowych i zawodowych (koszt utrzymania 1.000 zL).

38 dzieci w placowkach opiekuhczo-wychowawczych

Wydatki Gminy Nysa w 2017 r. za pobyt dzieci umieszczanych w placowkach opiekuhczo-
wychowawczych wyniosty 300.339 zl, a za pobyt dzieci umieszczanych w rodzinach
zast^pczych funkcjonuj^cych na terenie Powiatu Nyskiego wyniosly 147.636 zl,

Rozdziaf 85595 pozostala dzialalnosc

Obejmuje organizacj V Zjazdu Duzych Rodzin w Nysie;

DziaJ 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Planowane wydatki w kwocie 15.797.018,20 zl zrealizowano w wysokosci

14.417.678,98 zl, tj. 91,27 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

12.621.554,03 zl, na planowan^ kwot^ 13.434.455,72 zl, co stanowi 93,95 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 1.796.124,95 zl na planowane

w wysokosci 2.362.562,48 zl, co stanowi 76,02 % planu rocznego.

Rozdziaf 90002 Gospodarka odpadami

w tym w szczegolnosci:

-zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobow zawieraj^cych azbest,

-odbior odpadow komunalnych zgodnie z harmonogramem z nieruchomosci na ternie
gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadow,

-odbior przeterminowanych lekow z aptek na ternie miasta Nysa,

-usuwanie nielegalnych miejsc skladowania odpadow komunalnych,

-odbior odpadow wielkogabarytowych oraz elektroodpadow,

53.916,69

Wykonanie do

31.12.2017r.

54.995,00

Plan
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Liczba dzieci*

Klub dzieci^cy ,,MINILANDIA"

WyszczegolnienieLp.

Odsetki w kwocie 1.186,00 zl zaplacono do PFRON wraz z naleznymi skladkami za
okres 02-06.2016 r. po dokonaniu czynnosci sprawdzaj^cych przez PFRON.

Rozdziaf 85506 Tworzeni i funkcionowanie klubow dzieci^cych

TABELA: Dotage przekazywane dla klubow dzieci^cych.



Rozdziaf 90003 Oczyszczanie miasta

wtym:
*zamiatanie mechaniczne i r^czne,

*oproznianie koszy ulicznych,

*utrzymanie terenow mi^dzyblokowych (podworek gminnych),

*utrzymanie szaletow,

*wywoz nieczystosci z publicznych terenow solectw.

Rozdziaf 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 Jawkami,
zamiataniu  alejek  po  burzy,  zbieraniu  gaf^zi,  odchwaszczaniu  alejek
i chodnikow na biez^co wraz z zastosowaniem opryskow, koszeniu trawnikow,
pieleniu rabat  kwiatowych, ci^ciu zywoptotow oraz petnieniu dyzurow do
sprz^tania po zakonczeniu imprez,

•utrzymanie parku miejskiego,

•utrzymanie porz^dku na terenach zielonych,

•letniq obsad kwiatow^^

•zakup urz^dzen i materiatow do utrzymania terenow zielonych w solectwach,

•utrzymanie drzewostanu na terenach gminnych.

Rozdziaf 90005 Ochrona powietrza atmosferyczneqo i klimatu

w tym w szczegolnosci dotacje do modernizacji ogrzewania polegaj^cej na
zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne, oraz badanie odpadow paleniskowych.

Rozdziaf 90008 Ochrona roznorodnosci bioloqicznei i kraiobrazu

w tym w szczegolnosci nasadzenia drzew i krzewow na terenach zielonych,
piel^gnacja Pomnikow Przyrody oraz wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej parkow.

Rozdziaf 90013 Schroniska dla zwierzat

Siedzib^ schroniska jest obiekt komunalny po byfej szkole podstawowej, we wsi
Konradowa. Terenem dziatania schroniska jest gmina Nysa oraz gminy: Otmuchow,
Paczkow, Prudnik, Skoroszycie, Gluchofazy oraz Niemodlin tj. gminy partycypuj^ce
w kosztach utworzenia jak i utrzymania Schroniska. Na terenie schroniska znajduje si 5
boksow dla psow, ktore podzielone s^ na 19 wybiegow. W 2017 roku przeprowadzono
kolejny etap rozbudowy boksow dla zwierz^t. Koszt rozbudowy wyniosf 70.000 zt.

Sredni roczny koszt utrzymania 1-go psa w roku 2017 wyniosf 1.080 zt. W roku

2017 do adopcji przekazano 213 psow.

Rozdziaf 90015 Oswietlenie uliczne

Obsfugiwane jest przez TAURON Dystrybucja S.A. Krakow, Oddzial w Opolu ul.
Waryhskiego 1 -Rejon Wykonawstwa Sieci SN i nN Nysa. Ogofem zamontowanych jest
6.160 szt. opraw z tego 668 szt. nie eksploatowanych, b^d^cych na gwarancji. W miescie
zainstalowanych jest 76 szt. halogenow i metalohalogenow, ktore oswietlaj^ koscioty
oraz wazniejsze obiekty zabytkowe.

26



27

We wszystkich stacjach zainstalowane s^ liczniki dwutaryfowe i zegary
astronomiczne. Do celow oswietlenia ulicznego w 2017 r. w miescie i gminie zuzyto ok.
3.250.000 kWh. Dostawca energii elektrycznej zostal wytoniony w drodze przetargu
grupy zakupowej z K^dzierzynem Kozle tj. TAURON Sprzedaz Sp. z o.o. Krakow ze
stawk^ 0,2509 ztykWh brutto z moc^ obowi^zuj^C3 od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach umowy serwisowej pokrywane s^ koszty serwisu sieci i urz^dzeh
oswietleniowych w sposob zapewniaj^cy utrzymanie w sprawnosci wszystkich zrodel
swiatia, linii oraz slupow energetycznych. W ramach tej umowy eksploatowanych jest
6010 szt. opraw z tego 2.443 stanowi wlasnosc Gminy, a 3.567 szt. wtasnosc TAURON
Dystrybucja S.A. W ramach zawartej umowy dobudowano 17 szt. opraw typu LED
w miescie, i gminie tj. : Hajduki Nyskie 1 szt., J^drzychow 1 szt., K^pnica 2 szt.,
Koperniki 1 szt, Kubice 1 szt., Niwnica 4 szt., Nysa 5 szt., Podkamieh 1 szt. oraz Przet^k
1 szt. Wymieniono rowniez 26 szt. stupow energetycznych w miescie, ktorych stan
techniczny nie pozwalat na dalsz^ ich eksploatacj. Srednia miesi^czna stawka optaty
ryczattowej za jeden punkt swietlny wynosila 8,31 z\ (netto). Umowa obowi^zuje do
31.03.2019-r.

Rozdzia^ 90080 Dziafalnosc badawczo-rozwoiowa

Srodki przeznaczono w szczegolnosci na prowadzenie zaj^c kol ekologicznych
w szkotach.

Rozdzial 90095 Pozostafa dziafalnosc

Srodki przeznaczono w szczegolnosci na:

-montaz i demontaz dekoracji 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,

-clzia^alnosc ekologiczn^,

-sterylizacja i kastracja bezdomnych kotow,

-organizacja zbiorki elektroodpadow w czterech tymczasowych punktach na terenie
miasta Nysy w ramach konkursu ,,Elektroodpady oddajesz, dobry przyktad dajesz^
organizowanego z okazji Dnia Recyklingu,

-koszenia chwastow i traw oraz usuwanie roslin inwazyjnych (barszcz Sosnowskiego
oraz rdestowce) na roznych terenach gminnych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 6.170.332,73 z\ zrealizowano w wysokosci

5.670.985,87 z\, tj. 91,91 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

4.578.663,96 z\, na planowan^ kwot 5.039.041,14 z\, co stanowi 90,86 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 1.092.321,91 z\ na planowane

w wysokosci 1.131.291,59 z\, co stanowi 96,56 % planu.



Wydatki biez^ce to przede wszystkim:

•dotacje:
-dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej,
-dla Nyskiego Domu Kultury,
-dla pozostatych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych,
-na dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom,

•zorganizowanie imprez kulturalnych w szczegolnosci takich jak:

-imprezy towarzysz^ce obchodom ,,Swita Konstytucji 3 Maja" i ,,11 Listopada",

-imprezy towarzysz^ce ,,Dniom Nysy",

-Turniej Poetycki ,,Orzech" im. Jerzego Kozarzewskiego,

-,,Zima w Gminie Nysa", oraz ,,Lato w Gminie Nysa",

•Ochrona i konserwacja zabytkow

dotacje na remont zabytkow zlokalizowanych na terenie Gminy Nysaf

•pozostata dzialalnosc:
-zakup sprz^tu i wyposazenia oraz biez^ce utrzymanie swietlic wiejskich,
-organizacj^ dozynek i festynow,
-wycieczki edukacyjne dla dzieci z solectw.

Dziaf 926 Kultura fizvczna i sport

Planowane wydatki w kwocie 18.259.555^95 z\ zrealizowano w wysokosci

15.057.129,56 zl, tj. 82,46 % planu rocznego. Wydatki biez^ce zrealizowano w kwocie

901.153,39 z\, na planowan^ kwot^ 1.055.993,86 zJ, co stanowi 85,34 % planu

rocznego. Wydatki inwestycyjne zamykaj^ si^ kwot^ 14.155.976,17 z\ na planowane

w wysokosci 17.203.562,09 z\, co stanowi 82,29% planu rocznego.

Wydatki biez^ce to przede wszystkim:

-dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji
stowarzyszeniom,

-dotacje sluz^ce rozwojowi sportu,

-organizacja lub wspotorganizacja imprez sportowych:

-,,Zima w Gminie Nysa" oraz ,,Lato w Gminie Nysa^

-towarzysz^cych obchodom ,,Swita Konstytucji 3-go Maja7/ i ,,11 Listopada",

-towarzyszqcych ,,Dniu Dziecka^,

-towarzysz^cych ,,Dniom Nysy",

zakup nagrod dla uhonorowania przez Burmistrza zwyci^zcow imprez sportowych,
jubileuszy sportowych, plebiscytow i konkursow.

pozostale wydatki na:

-utrzymanie boisk i szatni sportowych,

-utrzymanie obiektow rekreacyjnych,

28
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1ASTA

Na koniec 2017 r. pozostale zadluzenie l^cznie wynioslo 5.259.240,77 z\, s^ to
w szczegolnosci faktuiy grudniowe, ktore wptyn^y w ostatnich dniach 2017 roku, b^dz
po 31 grudnia 2017 r. Zobowiqzania wymagalne na 31 grudnia 2017 r. nie wyst^pity.

Stan zadfuzenia Gminy

Na dzien 31 grudnia 2017 r. z tytuhi zaci^gni^tych kredytow i pozyczek Gmina
jest zadluzona na kwot^ 53.200.000 z\. oraz z tytutu wyemitowania obligacji
przychodowych na kwot^ 21.700.000 z\. Planowane do splaty raty pozyczek i kredytow,
realizowane byty zgodnie z planem i obowi^zuj^cym harmonoramem.

0,00

wtym

wymagalne

5.259.240,77

930,85

6.026,61

322.024,94

187.960,14

72.666,57

337.133,94

400,00

3.029.119,72

119.270,29

102.544,35

947.871,84

71.363,42

61.928,10

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

852 - Pomoc spoleczna

803 - Szkolnictwo Wyzsze

801 - Oswiata i wychowanie

757 - Obsluga dlugu publicznego

754 - Bezpieczenstwo pnbliczne i ochrona przeciwpozarowa

750 - Administracja publiczna

700 - Gospodarka mieszkaniowa

600 - Transport i l^cznosc

Dzial - nazwa

Zobowiazania w wydatkach budzetowvch:



Wydatkowano 11.831,63 zt.
20.09.2017 r. podpisano umow^ z Fundacjq rozwoju Systemu
Edukacji na realizacj^ programu.

Wydatkow w 2017 r. nie planowano.
Wytoniono wykonawc^ i w dniu 01.02.2018 r. podpisano umow^
na realizacj^.

Wydatkowano 143.326,41 zt.
07.02.2017 r. podpisano umow z Wojewddzkim Urz^dem
Pracy

Wydatkowano 4.674,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 23.707,62 zt.
Umow z Fundacj^ Rozwoju Edukacji podpisano w 2016 r.

Wydatkowano 245.212,49 z\.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Realizacja przedsi^wzi^c za 2017 r.

1 282 060,72

14 920,00

55 025,00

155 019,04

12 600,00

40 613,50

251 670,00

529 847,54

1 811 908,26

5 966 038,22

9 556 025,44

15 522 063,66

Limit 2017

50 762 489,06

86 634,50

534 275,00

585 636,00

112 450,00

64 349,50

833 862,75

2 217 207,75

52 979 696,81

172 253 908,26

35 532 706,52

207 786 614,78

tgczne naktady
finansowe

- wydatki majgtkowe

2019

2019

2019

2018

2018

2020

2017

2017

2017

2017

2016

2017

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2
Partnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkbt w celu rozwijania
przedsi^biorczosci wsrod ucznibw - projekt realizowany w Szkole
Podstawowej nr 5 w Nysie

"Wytgczenie spoteczne wgminie Nysa - Centrum Streetworkingu i
Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa
wykluczonych spotecznie lub zagrozonych wykluczeniem -
wtaczanie spoteczne

"Wszystko zaczyna si^ w przedszkolu" - Zapewnienie wikszej
dost^pnoci do wysokiej jakosci edukacji przedszkolnej Gminy Nysa
wptywajgcej na zwi^kszenie szans edukacyjnych dzieci w wieku
przedszkolnym

^ladami Matego Wiednia i ^lgskiego Rzymu" - Zwi^kszenie
odpowiedzialnosc regionu poprzez wieksze wykorzystanie
potencjatu zasobdw przyrodniczych i kulturowych

Uczestnictwo w projekcie w ramach programu ERASMUS+
"Edukacja szkolna" - Poprawa jakoci ksztatcenia i szkolenia
ucznidw

Projekt"Nie-Sami-Dzielni- rozwoj ustug spotecznych oraz
wspieraj^cych osoby niesamodzielne" - ^wiadczenie ustug
opiekuhczych na terenie gminy Nysa dla osob wymagajacych opieki

- wydatki biez^ce

Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi^zane z programami realizowanymi z udziatem ^rodkow, o ktorych
mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z
pozn.zm.), ztego:

- wydatki maj^tkowe

- wydatki biez^ee

Wydatki na przedsi^wzi^cia-ogotem (1.1+1.2+1.3)

DoOd

Okres realizacjiJednostka
odpowiedzialna lub

koordynujgea
Nazwa i eel
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1.1.1.1

1.1.1

1.1
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i.a

1
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Wykaz przedsifwzif c do WPF



Wydatkbw nie planowano. Ztoono wniosek
o dofinansowanie. Wniosek przeszedt ocen^ formaln^
merytoryczn^.

Wydatkowano 922,50 zt w formie dotacji podmiotowej dla
samorz^dowej instytucji kultury (Biblioteki).

Wydatkowano 10.000,00 zt.
Zapianowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 216.939,42 zt.
Zapianowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkbw nie planowano. ZtoZono wniosek
o dofinansowanie. Podpisano umow na dofinansowanie.

Odstqpiono od realizacji zadania.

Wydatkowano 20.450,00 zt.
Zapianowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 175.735,00 zt.
Zapianowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 254.269,97 zt.
Srodki przeznaczono na opracowanie dokumentacji oraz
remont pomoieszczeii po bytym Gimnazjum 3. Ztozono
wniosek o dofinansowanie.

Odst^piono od realizacji zadania.

Wydatkowano 76.260,00 zt.
Srodki przeznaczono na wcryfikacjQ dokumentacj: oraz
dostosowanie do potrzeb programu.

Wydatkowano 249.639,15 zt.
17.02.2017 r. podpisano umow^ z Wojewodzkim Urz^dem
Pracy
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Poprawa ptynno^ci ruchu w subregionie potudniowym poprzez
budow^ i przebudow^ kluczowych drog prowadz^cych do stref
inwestycyjnych i granicy pahstwa - budowa drogi w ulicy
Kaczkowskiego i Brodzihskiego w Nysie - Rozwdj infrastruktury

Dotacja celowa na realizacj^ projektu "Centrum Dziatah Wspdlnych •
siec kooperacyjna samorz^dow i NGO Miast Partnerskich" -
Zapewnienie wktadu wtasnego na realizacj^ projektu

Rozwdj elektronicznych ustug publicznych w zakresie e-
administracji w Urz^dzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu w
ramach poddziatenia 10.3 E-ustugi publiczne RPO WO 2014-2020

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej na terenie
Subregionu Potudniowego - Zmiejszenie ztuzycia energii

"Wspotne zarzqdzanie konkretnymi zagrozeniami w regionie
Jesenik - Nysa" - Bezpieczehstwo

Tworzenie i rozwoj terenow zieleni w Nysie - Poprawa jakosci
srodowiska miejskiego

Ochrona bioroznorodnosci na terenie Gminy Nysa - Ochrona
rdznorodno^ci biologicznej

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

Centrum Dziatan Wspolnych sied korporacyjna samorzgdow i NGO
miasl paitneiskicii - Zwit^kszciiia intensywnosci wspuipiauy
instytucji i samorz^dow regionu przygranicznego

Zycie w Twierdzy - Zwi^kszenie atrakcyjnosci i dost^pnosci do
obiektow Twierdzy Nysa

Po ziemiach Ksistwa Nyskiego i wielkich ^lqzakdw V. Priessnitza i
J. von Eichendorffa - Utworzenie transgranicznej trsy rowerowej
Nysa - Jesenik (budowa ciezek rowerowych, rewitalizacja Parkow
w Nysie i Biatej Nyskiej

Nauka przez eksperyment - Doposazenie Mi^dzyszkolnej Pracowni
Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie
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Wydatkowano 4.305,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Zaplanowang na 2017 r. kwot wydatkowano w cato^ci.
Wykonano caty zakres prac przyj^tych do realizacji w 2017 r.

Wydatkowano 293.470,16 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 48.000,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 6.225.694,40 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 26,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 4.279,43 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 8.428,08 z\.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkovvaric 10.171,00 z\.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkdw nie planowano. Zto^ono wniosek
o dofinansowanie. Wniosek przeszedt ocen^ formalng
i merytoryczng.
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Zakup ustug dost^pu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie
ciggtosci dziatania

Zakup ustug dostarczania korespondencji - Zabezpieczenie
wykonania ciggto^ci zadania

Utrzymanie drog o nawiezchni bitumicznej - Zapewnienie
bezpieczehstwa na drogach

Swiadczenie ustug prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie
ciggto^ci dziatania jednostki

Odbior odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci
zamieszkaiych i niezamieszkaiych z terenu Gminy Nysa i
zagospodarowanie tych odpadow od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia
2018r. - Pokrycie kosztow zwigzanych z umowg na gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nysa

Obstuga bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podlegtych, tj.
Gminnego Zarzgdu Oswiaty, Osrodka Pomocy Spotecznej w Nysie
oraz Dziennego Domu Pobytu

Dzierzawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urzgd Miejski w
Nysie - ul. Wyspiahskiego oraz Urzgd Miejski w Nysie - ul. A.
Krajowej - Poprawa bezpieczehstwa oraz zminimalizowanie
negatywnych zdarzeh zwigzanych ze spozywaniem alkoholu i
stosowaniem przemocy

Dzierzawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciggto^ci
dziatania Gminy

Dostawa wody do budynku Urz^du Miejskiego w Nysie -
Zapewnienie ci^gtosci dziatania

- wydatki biezgce

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego

- wydatki majgtkowe

- wydatki biezgce

Wydatki na programy, projekty tub zadania zwigzane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

20202018NYSA

Budowa dr6g i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku
Przemystowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w
obr^bach wsi Radzikowice i Go^winowice - Etap I - Rozwoj
infrastruktury
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W dniu 17.11.2017 r. podpisano umow na realizacj^ zadania.

Wydatkowano 9.532,50 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci

Odst^piono od realizacji zadania.

Wydatkowano 17.628,30 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 550.000,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 1.676,01 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 3.874,50 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

Wydatkowano 70.777,25 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 4.132,08 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 175.644,83 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

W dniu 13.12.2017 r. podpisano umow na rea!izacj^ zadania.

Wydatkowano 644.465,33 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

0,00

9 532,50

100 000,00

200 000,00

550 000,00

5 000,00

3 874,50

0,00

100 000,00

5 000,00

200 000,00

0 00

684 000,00

30 000,00

19 065,00

900 000,00

0,00

600 000,00

1 475 000,00

75 000,00

9 040,50

10 000,00

200 000,00

10 000,00

400 000,00

2 600 000 00

2 050 000,00

2018

2018

2020

2021

2018

2019

2027

2018

2019

2018

2018

2018

2021

2018

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2017

2017

2017

2018

2015

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

NYSA

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Radzikowice - Ksztattowanie tadu
przestrzennego

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

Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony
ubezpieczeniowej

Dzierzawa reduktora do optymalizacji zuzycia energii elektrycznej -
Obnizenie kosztow zuzycia energii elektrycznej

Zimowe utrzymanie dr6g w sezonie 2017/2018 - Zapewnienie
bezpieczehstwa na drogach

Serwis sieci i urz^dzeri oswietlenia drogowego na terenie Gminy
Nysa - Zapewnienie bezpieczehstwa na drogach

Dost^p do kanalizacji kablowej w potudniowej cz^sci miasta Nysa -
Poprawa bezpieczehstwa oraz zminimalizowanie negatywnych
zdarzeh zwiaz^nych ze spozyciem alkohoiu i stosowaniem
przemocy

Ustuga ECO Harmonogram - Udost^pnianie informacji na temat
sposobu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa

Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
systemu kadrowo - ptacowego KDPL - Utrzymanie ci^gtoosci
dziatah Gminy

Zakup paliw i materiatow eksploatacyjnych do samochodow Gminy
Nysa - Zapewnienie ci^gioci dziatania

Nadzor i konserwacja dzwigu osobowego zainstalowanego w
budynku Urz^du Miejskiego - Poprawa bezpieczehstwa

Swiadczenie ustug polegaj^cych na dorczaniu korespondencji w
obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ci^gto^ci dziatania
Gminy

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

Zarz^dzanie nieruchomosciami gminnymi - lokale mieszkalne i
uzytkowe - zapewnienie utrzymania we wta^ciwym stanie
mieszkaniowego zasobu gminy
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W dniu 08.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

W dniu 08.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

W dniu 08.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

W dniu 15.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

W dniu 08.12.2017 r. podpisano umow na realizacj^ zadania.

W 2017 r. odst^piono od realizacji zadania.

W dniu 19.12.2017 r. podpisano umow na realizacj zadania.

W 2017 r. wydano 175 decyzji dotycz^cych wyptaty Swiadczenia
na t^czn^ kwot^ 1.028.000 zt, pozostate decyzje wydano w 2018
r.

Wydatkowano 3.567,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 5.842,50 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 8.179,50 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

W dniu 17.11.2017 r. podpisano umow^ na reaiizacj zadania.

Wydatkowano 9.532,50 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.
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Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego
obejmuj^cego cz?sd miasta Nysy w rejonie ulic Jdzefa Pitsudskiego
i Romana Dmowskiego - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Siestrzechowice oraz cz^Sci wsi Morbw -
Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Hajduki Nyskie - Ksztattowanie tadu
przestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Koperniki - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niwnica - Ksztattowanie tadu przestyrzennego

Swiadczenie ustug prawnych - Zapewnienie obstugi prawnej

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

Wyptata swiadczenia pienieZnego "bon wychowawczy" -
Wspieranie rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci zamieszkuj^cych
Gmin^ Nysa oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic: Mickiewicza, Zyromskiego,
Stowackiego, Powstancow ^l^skich, Rodziwiczowny, Krasihskiego,
Zwycienstwa i Pitsudskiego - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmuj^cy cz66 miasta Nysy w rejonie ulicy
Stowianskiej - Ksztattowanie tadu przestrzennego

Sporz^dzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terendw rekreacyjnych wsi Skorochdw oraz cz^Sci
wsi Gt^binow - Ksztattowanie tadu przestrzennego

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

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Ztotoglowice - Ksztaftowanie tadu
przestrzennego
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Wytoniono wykonawc^ i w dniu 02.01.2018 r. podpisano umow^
na realizacj.

Wytoniono wykonawc^ i wdniu 01.02.2018 r. podpisano umow
na realizacj.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 01.03.2018 r. podpisano umow^
na realizacj^.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 02.01.2018 r. podpisano umow^
na realizacj.

Wytoniono wykonawc i w dniu 02.01.2018 r. podpisano umow^
na realizacj.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 19.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj^.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 29.12.2017 r. podpisano umow
na realizacj.

Odst^piono od realizacji zadania.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 28.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj^.

W dniu 22.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj zadania.

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano.
Wytoniono wykonawc^ i w dniu 11.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj^.

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano.
Wytoniono wykonawc^ i w dniu 20.12.2017 r. podpisano umow
na realizacJ^.

Wydatkowano 26.450,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkowano 225.600,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

W dniu 22.12.2017 r. podpisano umow^ na realizacj^ zadania.

W dniu 08.12.2017 r. podpisano umow na realizacj^ zadania.
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Utrzymanie czystoci i zieleni niskiej w obr^bie Rejonu Nr IV -
Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie czystosci i zieleni niskiej na terenie II cz^^ci parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie czysto^ci i zieleni niskiej na terenie 1 cz^sci parku
miejskiego - Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie zieleni niskiej i czysto^ci w obr^bie Rejonu Nr III -
Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie zieleni niskiej i czystosci w obr^bie Rejonu Nr II -
Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie zieleni niskiej i czystosci w obr^bie Rejonu Nr 1 -
Utrzymanie gminnych terendw zielonych

Utrzymanie czystosci poprzez zamiatanie mechaniczne lub r^czne
ulic, chodnikdw i parkingow - Utrzymanie czystoSci gminnych drdg,
parkingdw, terendw zielonych nie obj^tych statym utrzymaniem

Montaz i demontaz dekoracji ^wi^tecznych - Swi^teczny wystrdj
miasta

Utrzymanie podwdrek gminnych - Utrzymanie czysto^ci i zieleni
niskiej na podwdrkach gminnych

^wiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem
systemu kadrowo - ptacowego ZSI - Utrzymanie ci^gtosci dziateri
Gminy

Pomoc w zakresie dozywiania - Zabezpieczenie potrzeb klientow
OPS

Specjalistyczne ustugi opiekucze dla osob z zaburzeniami
psychicznymi - Zabezpieczenie potrzeb klientow OPS

Sporz^dzenie projektu studium uwarunkowari i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa - Ksztattowanie tedu
przestrzennego

Stypendia sportowe - Wyr6znienie os6b fizycznych szczegdlnie
uzdolnionych sportowo

Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu -
Ksztattowanie ladu przestrzennego

Sporz^dzanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Rusocin - Ksztattowanie tedu przestrzennego
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Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci

Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci

Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci

Wydatkowano 27.060,00 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 22.01.2018 r. podpisano umow^
na realizacj?.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 29.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj^.

Odstcjpiono od leaiizacji zadania.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 11.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj?.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 29.12.2017 r. podpisano umow
na realizacj^.

Wyloniono wykonawc^ i w dniu 29.12.2017 r. podpisano umow
na realizacj?.

Wytoniono wykonawc^ i w dniu 29.12.2017 r. podpisano umow^
na realizacj?.

Wyloniono wykonawc^ i w dniu 02.01.2018 r. podpisano umow
na realizacj^.
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Uzbrojenie terenow inwestycyjnych po bylym terenie FSD -
Przygotowanie ternbw inwestycyjnych

Wykonanie pomnika marszalka Jozefa Pilsudskiego w Nysie -
Upami?tnienie postaci historycznej

Dokapitalizowanie spolek w tym por?czenie pozyczki z WFOSiGW
w Opolu Uchwala Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28
listopada 2007r. "AKWA"- splata rat kredytdw obj?tych udzielonymi
por?czeniami

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

"Dokapitalizowanie spolki "AKWA" - na splat^ pozyczki inwestycyjnej
z WFO^iGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na
realizacj? zadania pn. "Poprawa jakosci wody, pewnosci zasilania
oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej obejmuj^c^ miejscowosc
Radzikowice, Go^winowice, Skorochdw, Gl?bin6w, S?kowice,
Niwnica, Wyszkow Si., i Kubice" - Poprawa jakosci wody. pewnosci
zasilania oraz warunkow ochrony przeciwpozarowej

- wydatki maj^tkowe
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Odbieranie nieczystosci z koszy ulicznych - Utrzymanie czystoSci

Utrzymanie czystosci przystankow komunikacyjnych - Utrzymanie
czysto^ci

Utrzymanie czystosci wokot boksow ^mietnikowych - Utrzymanie
czystosci

Doptata do opiaty abonamentowej dla WiK AKWA wynikaj^cej z
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod? - Zaopatrzenie w wod? i
odbior sciekdw

Administrowanie obiektami PKP - Utrzymanie mienia gminnego

Administrowanie oDiektami gminnymi Orlik, sKatepark- Utrzymanie
mienia gminnego

Administrowanie FSO, w tym realizacja przegl^ddw, napraw i
odczytdw - Utrzymanie mienia gminnego

Utrzymanie szaletow miejskich - Utrzymanie czystosci
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Wydatkdw w 2017 r. nie planowano
BURMISTRZ NYSY

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkowano 10.455,00 zt.
Opracowano zamienny projekt wykonawczy dla zadania.

Wydatkowano 951.942,96 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w catosci.

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatkowano 249.708,98 zt.
Zaplanowane na 2017 r. zadania zrealizowano w calosci.

Wydatkdw w 2017 r. nie planowano

Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci

Wydatki zaplanowane na 2017 r. zrealizowano w cato^ci
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Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w ul.
Ujejskiego (dz. nr 13/4) w Nysie - Poprawa infrastruktury drogowej

^ealizacja zadari wynikajacych z Budzetu Obywatelskiego na rok
2018 - Rozpocz^cie przygotowania realizacji Budzetu
Obywatelskiego

Odkup udziatow w Spdtce celowej pod firma: Projekt Municypalny 1
Nysa Spdtka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w
Warszawie na okolicznosc, w ktdrej nie dosztoby do realizacji
programu Mieszkanie Plus - Umozliwienie podpisania oferty odkupu
udziatow

Rewitalizacja Rynku w Nysie - Opracowanie dokumentacji
projektowej

Przebudowa drogi w ul. Piastowskiej w Nysie - Wspotfinansowanie
zadania realizowanego przez Powiat Nyski

Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sudeckiej w Nysie - budowa
boiska treningowego - Rozwdj sportu

Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada - Wzmocnienie
oswiaty

Dokapitalizowanie Spdtki pod firma: Agencja Rozwoju Nysy Spdtka z
ograniczona odpowiedzialnodcia z siedziba w Nysie - Umozliwienie
odkupu udziatow w spdtce celowej od Funduszu

Przebudowa drogi w Przet^ku - opracowanie dokumentacji
projektowej - Poprawa bezpieczertstwa

Budowa drdg na terenieosiedla przy ul. Mickiewicza - Powstaiicdw
Slaskich w Nysie - Rozwdj infrastruktury

Zwrot naktadow poniesionych przez Najemc^ cz^sci powierzchni
budynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy Szlak
Chrobrego 6 (dziatka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 obj^ta KW Nr
OP1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na
przedmiot najmu w zwiazku z podniesieniem jego wartosci rynkowej
- Zagospodarowanie nieruchomo^ci po bytej FSO

Dokapitalizowania Spdtki pod firma: Agencja Rozwoju Nysy Spdtka z
ograniczona odpowiedzialnodcia z siedziba w Nysie - Wsparcie dla
kredytu na budow kapieliska i budow mieszkan

Budowa obiektow sportowych w placdwkach edukacyjnych Gminy
Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wsrdd
mieszkancdw Gminy Nysa w szczegdlno^ci dzieci i mtodziezy
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