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Cz. 85 

(W)

Nazwa 

podzadania/działa

nia

Cel
Miernik wraz z jednostką 

miary

Algorytm 

wyliczenia 

miernika

Plan wg 

ustawy 

budzetowej 

na 2017 r.

Przewidywane wykonanie wartosci 

miernika na koniec roku budżetowego 

(Plan po zmianach)

Wykonanie za 2017 r. Wyjaśnienia

1 X2 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20.5. 2 W

Profilaktyka, 

edukacja i 

promocja zdrowia 

oraz nadzór 

sanitarno-

epidemiologiczny

x x x x x x x

20.5.1. 3 W

Profilaktyka 

zdrowotna i 

promocja zdrowego 

trybu życia

Upowszechnianie 

wiedzy dotyczącej 

promocji i ochrony 

zdrowia

Liczba osób 

uczestniczących w 

interwencjach z zakresu 

profilaktyki i promocji 

zdrowia (jedn.miary-

osoby)

liczba 

rzeczywista
4500 4500 7648

Przekroczenie planu wynika z liczby uczestniczących osób w 

działaniach programowych takich jak: "Czyste powietrze wokół 

nas", "Bieg po zdrowie", "Podstępne WZW",  "Znamię! Znam je?"  

20.5.1.2. 4 W

Oświata zdrowotna 

wykonywana przez 

państwową 

inspekcję sanitarną

Upowszechnienie 

wiedzy dotyczącej 

chorób i promowanie 

zachowań 

prozdrowotnych

Liczba osób 

uczestniczących w 

działaniach 

programowych i 

nieprogramowych 

(jedn.miary-osoby)

liczba 

rzeczywista
4500 4500 7648

Przekroczenie planu wynika z liczby uczestniczących osób w działaniach 

programowych takich jak: "Czyste powietrze wokół nas", "Bieg po zdrowie", 

"Podstępne WZW",  "Znamię! Znam je?"  

20.5.2. 3 W

Nadzór sanitarny i 

działalność 

kontrolno-

inspekcyjna

Zapewnienie 

stosowania właściwych 

standardów sanitarno-

higienicznych

Liczba kontroli i liczba 

pobranych próbek(suma) 

(jedn.miary-sztuki)

a+b,                                

a- liczba 

przeprowadzony

ch kontroli, b-

liczba 

pobranych 

próbek

1322 1322 2047

Przekroczenie planu wynika z ponadplanowych próbek oraz z kontroli.  Są to 

kontrole przeprowadzne podczas zimowego i letniego wypoczynku, kontrole 

sprawdzające, kontrole w nowopowstałych obiektach, interwencje oraz kontrole w 

związku z powiadamianiem RASFF. 

20.5.2.1. 4 W
Bieżący nadzór 

sanitarny

Poprawa warunkóww 

higieniczno-sanitarnych 

w nadzorowanych 

obiektach

Liczba przeprowadzonych 

kontroli/liczba 

zaplanowanych kontroli 

(jedn.miary-sztuk/sztuki)

a/b,                                                                    

a-liczba 

wykonanych 

kontroli,                           

b-liczba 

zaplanowanych 

kontroli

961/961 961/961 1378/961 Plan został przekroczony z uwagi na kontrole ponadplanowe. 

20.5.2.3. 4 W
Zapobiegawczy 

nadzór sanitarny

Zapewnienie 

własciwych standardów 

sanitarno - 

higienicznych w 

projektach planów, 

strategii oraz 

planowania i realizacji 

inwestycji 

Liczba zajętych stanowisk 

i przeprowadzonych 

kontroli (jedn.miary-sztuki)

a+b,                                                       

a- liczba 

zajętych 

stanowisk,              

b-liczba 

przeprowadzony

ch kontroli

105 105 108

Przekroczenie planu wynika z większej niż zaplanowano ilości złożonych 

wniosków.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zadaniowegoza za  2017 rok - PSSEw Oleśnie



20.5.3. 3 W

Zapobieganie i 

zwalczanie chorób 

zakaźnych

Poprawa stanu zdrowia 

publicznego w tym 

zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych

Liczba osób, które 

zachorowały na choroby 

zakaźne/liczba 

mieszkańców (jedn.miary-

osoby/osoby)

a/b,                                                              

a - liczba osób, 

które 

zachorowały na 

choroby 

zakaźne,                                   

b-liczba 

mieszkańców

930/65181 930/65181 1743/65181
Znaczne przekroczenie planu wynika ze zwiększonej zachorowalności w powiecie 

oleskim na grypę i ospę.

20.5.3.1. 4 W

Zapobieganie i 

zwalczanie chorób 

zakaźnych

Zapobieganie 

rozprzestrzenianiu się 

chorób zakaźnych i 

monitorowanie 

zagrożenia z tym 

związanego

Liczba przeprowadzonych 

dochodzeń 

epidemiologicznych/liczba 

osób objętych 

dochodzeniem (jedn.miary-

sztuki/osoby)

a/b,                                                                 

a-liczba 

dochodzeń 

epidemiologiczn

ych u osób, 

które 

zachorowały na 

choroby 

zakaźne,              

90/100 90/100 140/185
Plan został przekroczony ponieważ podmioty działalności leczniczej zgłosiły 

więcej niż planowano chorób objętych dochodzeniami. 

20.5.4. 3 W

Ochrona zdrowia 

przed szkodliwym 

wpływem 

czynników 

środowiskowych

Ograniczenie 

negatywnych skutków 

zdrowotnych wpływu 

czynników 

środowiskowych

Liczba przeprowadzonych 

badań i pomiarów 

(jedn.miary- sztuki)

suma liczb 

badań 

laboratoryjnych i 

pomiarów

100 230 237

Niewielkie przekroczenie planu po zmianach wynika z kontroli sprawdzających tj. 

pomiaru oświetlenia

20.5.4.6. 4 W

Badania wody, 

żywności, 

materiałów i 

wyrobów do 

kontaktu z 

żywnością, 

kosmetyków i 

innych czynników 

mających wpływ na 

zdrowie ludzi oraz 

badania 

mikrobiologiczne 

ludności

Pozyskanie danych na 

temat czynników 

mających wpływ na 

zdrowie ludzi

Liczba wykonanych 

oznaczeń laboratoryjnych 

i pomiarów (jedn.miary-

sztuki)

suma liczb 

oznaczeń 

laboratoryjnych i 

pomiarów

450 670 687

Niewielkie przekroczenie planu po zmianach wynika z kontroli sprawdzających tj. 

pomiaru oświetlenia

               DYREKTOR 

         Powiatowej Stacji 

       Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie  

       mgr inż. Jolanta Bala 


