WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
(Objaśnienia do Załącznika Nr 8)
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach środków, które miasto otrzymało
z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) – 15.000 zł (100%
planu; plan „w”). Do cmentarzy wojennych objętych dotacją zaliczają się: cmentarz wojenny
z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar terroru hitlerowskiego
przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska
Polskiego. Łączna powierzchnia wyżej wymienionych cmentarzy wynosi 16.881 m2.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Opis wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków bieżących działu 801
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki wykonane – 331.245 zł (99,8% planu – 332.021 zł; plan „w”), w tym środki
z dotacji 263.295 zł:
1. Projekt „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości” (rozdz. 85295) – 177.108 zł (99,7% planu – 177.617 zł; plan „w”),
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane
na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 110.000 zł
(100% planu; plan „w”) oraz środki własne budżetu miasta, stanowiące wkład własny –
67.108 zł (100% planu; plan „w”):
1) środki finansowe przyznane następującym spółdzielniom socjalnym z terenu Miasta
Olsztyn w drodze otwartego konkursu ofert – 44.000 zł (100% planu; plan „w”):
a) Spółdzielnia Socjalna „Pasbud” – 8.782 zł,
b) Pracownia Artystyczno-Reklamowa „Motywy” Spółdzielnia Socjalna – 10.000 zł,
c) Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 7.275 zł,
d) Spółdzielnia Socjalna „Kama” – 7.943 zł,
e) Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 5.000 zł,
f) Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” – 5.000 zł.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM,
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2) Ośrodek Wparcia Spółdzielczości Socjalnej, funkcjonujący w ramach MOPS –
66.000 zł (100% planu; plan „w”); w ramach tego zadania podjęte zostały następujące
działania:
a) doradztwo prawne i księgowe dla funkcjonujących oraz nowo powstających
spółdzielni socjalnych,
b) doradztwo w zakresie restrukturyzacji,
c) udzielono porad nowo powstałemu Ośrodkowi Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
w Toruniu,
d) organizacja wraz z pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
w dniach 26-27 sierpnia 2009 roku w Ostródzie seminarium poświęconego
lustracji oraz utworzenie grup producenckich i związków rewizyjnych,
e) sfinalizowanie powstania 4 spółdzielni socjalnych,
f) zorganizowanie spotkania z grupami inicjatywnymi z Ełku reprezentującymi
stowarzyszenie ADELFI, którzy chcieli rozpocząć działalność gospodarczą
jako spółdzielnia socjalna.
Zadnie realizował MOPS.
2. Program z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85295) – 18.455 zł
(99,9% planu – 18.474 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie
bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki
Społecznej – 18.295 zł (100% planu – 18.300 zł; plan „w”) oraz środki własne (odsetki
bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 160 zł (92% planu – 174 zł; plan „w”).
W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące programy:
1) „Rodzina – integracja dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych” zrealizowany
w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta – 11.100 zł;
zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży oraz ich
rodzin,
2) „Koło ratunkowe – pomoc psychologiczna w ramach umacniania środowiskowych
form wsparcia rodzin zastępczych” – 7.200 zł.
Zadanie realizował MOPS.
3. Projekt „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa
socjalnego” (rozdz. 85295) – 100.412 zł (99,8% planu – 100.645 zł; plan „w”), z tego:
dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie
porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 100.000 zł (100% planu;
plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 412
zł (63,9% planu – 645 zł, plan „w”). Do udziału w projekcie wytypowano 8 osób
długotrwale bezrobotnych, uczestników prac społecznie użytecznych, bez kwalifikacji
zawodowych. Zorganizowano szkolenie „Technolog robót wykończeniowych
w budownictwie”, które ukończyło 7 osób. W ramach środków zakupiono materiały,
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narzędzia i sprzęt techniczny niezbędny do przeprowadzenia remontu 22 lokali
socjalnych.
Zadanie realizował MOPS.
4. Program „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznego” (rozdz. 85295) –
35.270 zł (100% planu – 35.285 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa
na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej – 35.000 zł (100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki
bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 270 zł (94,7% planu – 285 zł; plan „w”).
W realizacji projektu wzięły udział 23 osoby dorosłe oraz ich dzieci. Beneficjentami byli
mieszkańcy Olsztyna, osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, bez
stałego źródła dochodu oraz osoby korzystające ze świadczeń MOPS. Podczas trwania
projektu przeprowadzone zostały m.in. następujące zajęcia: trening umiejętności
społecznych i aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty z doradcą zawodowym oraz
indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne.
Zadanie realizował MZPiTU.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki wykonane – 1.000 zł (100% planu)
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące gminy realizowane na podstawie
porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn
spraw z zakresu właściwości Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie
opinii konserwatorskiej budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 (rozdz. 92120).
Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.
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