DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE
ZA 2009 ROK
(Objaśnienie do Załącznika Nr 17)

POZOSTAŁYM

JEDNOSTKOM

DOTACJE OGÓŁEM – 3.488.589 zł (98,8% planu – 3.529.588 zł; plan „-”229.380 zł)
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki wykonane – 41.500 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł).
Dotacje podmiotowe z budżetu (rozdz. 85195 §2560):
1. Program profilaktyczny przeciw nowotworom jelita grubego (rozdz. 85195) – 23.076 zł
(100% planu; plan „+”3.076 zł). W ramach programu przeprowadzono badania
w kierunku wczesnej wykrywalności raka jelita grubego u mieszkańców Olsztyna między
50 a 65 rokiem życia w trzech etapach: I etap - wykonanie badania na krew utajoną
na populacji 269 pacjentów, II etap - wizyta lekarska + badanie per rectum u 256
pacjentów, III etap - wykonanie rektoskopii u 162 pacjentów objętych programem.
Zrealizowane wydatki objęły również druk i rozpowszechnienie materiałów
informacyjnych na kwotę 200 zł.
2. Program profilaktyki chorób gruczołu krokowego (rozdz. 85195) – 18.424 zł (100% planu
- 18.424 zł; plan „-”3.076 zł). Celem programu było wczesne wykrycie choroby przede
wszystkim nowotworowej, zgodnie z celami strategicznymi Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2007-2015. Program skierowany był do mieszkańców Olsztyna powyżej
49 roku życia. Pacjenci zostali objęci trzema etapami badań: I etap - badanie populacji
214 pacjentów, II etap - przeprowadzenie badań u 118 pacjentów z I etapu, III etap badania 60 pacjentów z II etapu.
Badania i konsultacje lekarskie prowadzone były przez spzoz Przychodnię Specjalistyczną
w Olsztynie.
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki wykonane – 3.447.089 zł (98,8% planu – 3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł).
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP wyłonionych w drodze
otwartego konkursu, ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej,
na zadanie, których realizację nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM:
1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych ognisk
wychowawczych i świetlic środowiskowych (rozdz. 85201) – 169.100 zł (89,2% planu 189.542 zł; plan „-”30.201 zł), z tego:
1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie – prowadzenie
całodziennej, wielostronnej opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych oraz dziećmi
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z parcjalnymi deficytami rozwojowymi, prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci
i ich środowisk, dożywianie, zakupy podręczników i przyborów szkolnych, zakup
odzieży, organizacja wypoczynku letniego i zimowego – 64.000 zł (100% planu),
2) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – prowadzenie
placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie Świetlicy Środowiskowej – 40.000 zł
(100% planu),
3) Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT Z U” –
rozwijanie i wzmacnianie potencjałów indywidualnych oraz poprawianie relacji
rodzinnych wśród dzieci i młodzieży ze świetlic „Iskierka” i „Promyk”, poprzez
organizację wszechstronnych zajęć alternatywnych – 45.100 zł (100% planu),
4) Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Świętego Brata
Alberta – prowadzenie świetlicy środowiskowej – 20.000 zł (100% planu).
2. Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej (rozdz. 85202) –
592.488 zł (100% planu - 592.709 zł; plan „-”32.291 zł), z tego środki własne z budżetu
miasta – 585.000 zł (100% planu) oraz środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania własne powiatu – 7.488 zł (97,1% planu – 7.709 zł; plan
„-”32.291 zł). Dotacja została przekazana Fundacji „Laurentius” w Olsztynie
na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie
obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
ludzi w podeszłym wieku skierowanych z terenu Miasta Olsztyn do Domu Pomocy
Społecznej „Laurentius” w Olsztynie.
3. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
(rozdz. 85202) - 238.502 zł (100% planu; plan „+”1.502 zł). Zawarto umowę z Zarządem
Koła Polskiego na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo przy ul. Traktorowej
na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej mających na celu organizowanie
i prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
4. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie
(rozdz. 85202) - 805.110 zł (100% planu; plan „-”84.890 zł). Zawarto umowę z Polskim
Związkiem Niewidomych Zarząd Główny Dom Pomocy Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych
oraz wspomagających na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych skierowanych do Domu
Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Olsztynie.
5. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 1.451.500 zł (100% planu;
plan „-”71.500 zł). Zawarto umowę z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny
w Olsztynie przy ul. Paukszty 57 na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających
oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie
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i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych kierowanych
do
Ośrodka
Mieszkalno-Rehabilit acyjnego
Środowiskowego
Do mu
Samo po mocy dla Osó b Niepełnosprawnych intelektualnie oraz z Zaburzeniami
Psychicznymi w Olsztynie. Zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa.
6. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego (rozdz. 85226) – 79.664 zł (79,7% planu 100.000 zł; plan „-”20.336 zł). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom
i Rodzinie ARKA na prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
7. Programy z zakresu polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia
i realizacji programów wspierających i promujących prawidłowe funkcjonowanie rodzin
oraz programów aktywizujących młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych
zachowań (rozdz. 85295) - 25.725 zł (100% planu), z tego:
1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: wsparcie kobiet i dzieci – 2.725 zł (100% planu),
2) Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci: punkt konsultacyjny i wspierający
dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz ich rodziny – 3.000 zł (100% planu),
3) Ośrodek Mediacji Kształcenia i Porad Prawnych: kontynuacja postępowań
mediacyjnych – 4.000 zł (100% planu),
4) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej: turnus terapeutyczny z warsztatami
umiejętności życiowych dla członków rodzin z problemem niepełnosprawności
i niezaradności życiowej – 4.000 zł (100% planu),
5) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”: prowadzenie stałego, bezpłatnego punktu
poradnictwa obywatelskiego i prawnego, mediacyjnego przy jednoczesnym podnoszeniu
jakości jego działania na terenie Olsztyna – 5.000 zł (100% planu),
6) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”: program dla sprawców przemocy –
7.000 zł (100% planu).
8. Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna
(rozdz. 85295) - 85.000 zł (100% planu), z tego:
1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: dożywianie osób bezdomnych przebywających
w Olsztynie oraz najuboższych mieszkańców miasta – 15.000 zł (100% planu),
2) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: dystrybucja żywności dla potrzebujących
mieszkańców miasta Olsztyn – 10.000 zł (100% planu),
3) Bank Żywności w Olsztynie: STOP – niedożywianiu dzieci – budujemy strategię
rozwiązania – 40.000 zł (100% planu),
4) Bank Żywności w Olsztynie: dostarczanie pomocy żywnościowej na rzecz organizacji
zajmujących się osobami w trudnej sytuacji materialnej, między innymi dzieci
bezdomnych oraz rodzin na terenie miasta Olsztyn – 20.000 zł (100% planu).
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