DOTACJE
CELOWE
NA
ZADANIA
WŁASNE
MIASTA
OLSZTYN
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻACE I NIENALEŻACE DO SFP
ZA 2009 ROK
(Objaśnienia do Załącznika Nr 18)
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Wydatki wykonane – 99.819,65 zł (99,8% planu - 100.000 zł).
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (rozdz. 63095 §2820): „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej,
rowerowej i wodnej” – 99.820 zł (99,8% planu - 100.000 zł). Dotacje na wymienione cele
otrzymali:
1. w zakresie turystyki pieszej – środki w wysokości 40.000 zł (100% planu), z tego:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „KORMORAN” – 11.532 zł (100%
planu) na „Miejsca i ludzie” – propagowanie turystyki pieszej,
2) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 1.900 zł (100%
planu) na cykl 6 rajdów pieszych,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 26.568 zł (100% planu), z tego na:
a) „Renowacja szlaków pieszych w granicach Miasta Olsztyn” – 2.880 zł,
b) Rajdy turystyczne z cyklu „Poznajemy nasze szlaki i linie kolejowe” – 2.630 zł,
c) Rajdy z cyklu „Wędrówki rodzinne” w okolicach Olsztyna - 3.300 zł,
d) „Biegi na orientację dla mieszkańców Olsztyna” – 2.850 zł,
e) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna pod hasłem „Aktywna turystycznie –
jesień życia” – 1.900 zł,
f) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna pod hasłem „Nie siedź w domu
wędruj z nami” – 1.650 zł,
g) „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” – 2.450 zł,
h) Jesienny Marsz na Orientację - 1.800 zł,
i) X Rajd „Rocznice Niepodległości” – 1.250 zł,
j) XV Rajd z Mikołajem – 983 zł,
k) Spacery z przewodnikiem po Olsztynie z cyklu „Przewodnik czeka” – 4.875 zł,
2. w zakresie turystyki rowerowej – środki w wysokości 29.820 zł (99,4% planu - 30.000 zł),
z tego:
1) Stowarzyszenie Centrum Turystyki Aktywnej “KOŁODRAM” – 4.450 zł (100%
planu) na „Ratuszowe Rajdy Rowerowe” oraz konkursy sprawnościowe,
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „KORMORAN” – 9.330 zł (100%
planu) na „Rowerem po Warmii”,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 1.500 zł (100% planu) na Jesienny
Rajd na Orientację „Vell Vincere dla mieszkańców”,
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4) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 2.000 zł (100%
planu) na szlaki woj. Warmińsko-Mazurskiego,
5) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie – 6.856 zł
(99,8% planu - 6.870 zł) na „Szlakami Zabytków Warmii” – cykl 3 rajdów,
6) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Pomorski obwód Warmińsko-Mazurski
– 2.814 zł (97% planu - 2.900 zł) na „Rowerem z ZHRem” – cykl wycieczek
rowerowych,
7) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – 2.870 zł (97,3% planu - 2.950 zł,
z tego:
a) cykl 2 miejskich rajdów rowerowych na orientację „Głowa do góry” – 1.462 zł
(97,5% planu - 1.500 zł),
b) rowerowy.olsztyn.ol” – opracowanie, wydanie i kolportaż bezpłatnego kwartalnika
promującego turystykę rowerową – 1.408 zł (97% planu - 1.450 zł);
3. w zakresie turystyki wodnej – środki w wysokości 30.000 zł (100% planu), z tego:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 10.000 zł (100% planu) na cykl
5 spływów kajakowych dla mieszkańców Olsztyna „Spływaj z nami”,
Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 10.475 zł (100% planu)
na „Na falach jeziora Krzywego” – pływając łodziami poznajemy mało znane zakątki jeziora,
1) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 2.090 zł (100%
planu) na rajdy rowerowe w Olsztynie i wokół Olsztyna,
2) ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec „Rodło” – 3.935 zł (100% planu)
na zadanie „Bezpiecznie i zdrowo pływając po mazurskich wodach” – cykl zajęć
żeglarskich dla dzieci i młodzieży,
3) Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – 3.500 zł (100% planu)
na „Integracyjny Spływ kajakowy dla osób niesłyszących i ich rodzin z terenu woj.
Warmińsko-Mazurskiego”.
Zgodnie z zawartymi umowami, termin wykonania zadania, to czas od dnia podpisania
umowy do zakończenia realizacji. Natomiast rozliczenia miały nastąpić w terminie
nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu zadania, ale nie później niż do 15 stycznia 2010 roku.
Wszystkie podmioty dostarczyły w terminie prawidłowe rozliczenia. Pozostała
niewykorzystana dotacja (180 zł) w terminie została zwrócona do budżetu
Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki wykonane – 260.423 zł (95,4% planu - 273.000 zł)
1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 75075 §2830) –
137.423 zł (91,6% planu - 150.000 zł), z tego:
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1) „Promocja miasta w kraju i za granicą” – 99.524 zł (99,5% planu - 100.000 zł);
dotacje otrzymali:
– Polska Izba Turystyki Odz. Warmińsko-Mazurski na wydanie Magazynu
Informacyjnego Warmii i Mazur Przegląd Turystyczny – 11.000 zł,
– Klub Miłośników Weteranów ROTOR na Eliminacje Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych – 5.568 zł,
– Oddz. Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie na promocję zabytków Miasta
Olsztyn poprzez stworzenie internetowego portalu o zabytkach Olsztyna
www.atrakcje.olsztyn.pl w oparciu o najnowsze technologie informatyczne – 8.000 zł,
– Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt Sztuki na wystawę grupy
olsztyńskich twórców biorących udział we wcześniejszych wystawach
promujących kulturę naszego Miasta i regionu jest kontynuacją wcześniejszych
projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Areszt Sztuki – 10.956 zł,
– Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Olsztyniacy tworzą Olsztyn –
34.000 zł,
– Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie na Promocję NGOlsztyn –
4.000 zł,
– Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakowych w Olsztynie na promocję Miasta
Olsztyn poprzez udział 25 zawodników Olsztyńskiego Klubu Smoka (OKSmok)
w reprezentacji Polski w Narodowych Mistrzostwach Świata Smoczych Łodzi
w dniach 26-28 sierpnia 2009 r. w Pradze – 8.000 zł,
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze w Olsztynie na promocję
kulturalną Olsztyna i regionu poprzez udział Olsztyńskiego Chóru Collegium
Baccalarum w Międzynawowym Festiwalu Ohrid Choir Festiwal 2009
w Macedonii – 18.000 zł;
2) „Współpraca zagraniczna” – 37.899 zł (75,8% planu - 50.000 zł), dotacje otrzymali:
– Związane Stowarzyszeń Razem w Olsztynie na Twórzmy Razem Europejski
Kapitał Społeczny,
– Stowarzyszenie Zielona Gmina na Ogród w przestrzeni wirtualnej – wymiana
z partnerami z Dortmundu – działania w ramach projektu Olsztyn – Dortmund.
Dwa ogrody,
– ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC RODŁO na Polscy harcerze
i hiszpańscy skauci razem na szlaku,
– Stowarzyszenie Mała Rosja na wydanie polsko-rosyjskiego miesięcznika.
Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu.
Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i Turystyki UM.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom (rozdz. 75095 §2820) – 123.000 zł (100% planu);
„Szkolenie i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy
i powiatu” realizowane przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Celem zadnia
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było przygotowanie olsztyńskich organizacji pozarządowych do profesjonalnej realizacji
zadań publicznych gminy i powiatu. Olsztyńskie organizacje pozarządowe otrzymały
podstawową wiedzę m.in. na temat: rozpoznawania potrzeb i realizacji zadań publicznych
gminy – tworzenia projektów, ustalenia możliwości finansowania, realizacji ich
i rozliczania – sprawozdawczości, budowania koncepcji projektów, wypełniania
wniosków, rachunkowości, prawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych,
tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, budowania partnerstwa
projektowego oraz lokalnego, itp. Zadania realizował Pełnomocnik Prezydenta
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki wykonane – 50.000 zł (100% planu)
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: zapewnienie
bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne na akwenach
Miasta Olsztyn (rozdział 75415) – 50.000 zł (100% planu). Dotacja przekazana została
Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu i rozliczona w październiku 2009 roku.
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM.
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Opis wydatków znajduje się w części dotyczącej wydatków bieżących działu 801
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki wykonane – 27.500 zł (100% planu; plan „-”30.000 zł).
1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
dotyczących „Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 85195 §2830) – 27.500 zł
(100% planu). Dotację otrzymały organizacje wyłonione w drodze konkursu ofert, z tego:
1) Stowarzyszenie Jestem Pomagam Wspieram na Program terapeutyczny dla dzieci
chorych onkologicznie „Uśmiech dla zdrowia” - 8.800 zł (100% planu),
2) Olsztyńskie Stowarzyszenie Amazonki na realizację:
- „Nie musisz być sama – szkolenie ochotniczek wolontariuszek” – 3.420 zł
(100% planu),
- Profilaktyka przeciwobrzękowa „Zdrowe jak ryby” – 4.000 zł (100% planu),
- Różowa wstążka – profilaktyka raka piersi – samobadanie „Wiedzieć to znaczy
zwyciężyć” – 1.950 zł (100% planu),
3) Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rodzin, Opiekunów i Przyjaciół Osób
z zespołem Downa „Strzał w 10” na realizację zadania pn. „Dać szansę – edukacja,
promocja i profilaktyka zdrowia” – 9.330 zł (100% planu).
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Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
Plan uchwalony obejmował również zadanie nierealizowane w ciągu roku pn. „Realizacja
zadań gminy i powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe z udziałem
funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85195 §2820 – plan 30.000 zł). Zadanie ujęte było w planie
Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki wykonane – 30.800 zł (38,1% planu – 80.800 zł; plan „-”19.200 zł).
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom – 30.800 zł (100% planu; plan „-”19.200 zł), z tego:
1) „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem” (rozdz. 85295 §2820) – 30.800 zł
(100% planu; plan „w”). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem OświatowoWychowawczym Laguna.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
2) „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu pomocy społecznej, przez organizacje
pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85295 §2820) – 0 zł
(plan - 50.000 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane przez Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Organizacji Pozarządowych UM.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wydatki wykonane – 197.280 zł (100% planu; plan „-” 34.111 zł).
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 §2820).
Na terenie Miasta Olsztyn działają dwa warsztaty terapii zajęciowej (w 2009 roku objęły
opieką 120 uczestników: 115 z Miasta Olsztyn, 5 uczestników z powiatu olsztyńskiego) –
189.060 zł (100% planu; plan „-”30.259 zł), z tego:
1) Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Olsztynie – 90.420 zł,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspomagania
Rozwoju Dzieci – 98.640 zł.
Kwota przypadająca na jednego uczestnika warsztatów w 2009 roku wyniosła 1.644 zł
i stanowiła 10% kosztów utrzymania warsztatów. Pozostałe 90% było finansowane
z PFRON.
Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności
dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować
PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON
o ostatecznych wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik
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udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków
uległ zmianie o kwotę 30.259 zł.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 §2820).
Na podstawie porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku z Powiatem
Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn, w postaci dotacji celowej, koszty
rehabilitacji 5 swoich mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających
na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity, 1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba
– Kieźliny) - 8.220 zł (100% planu; plan „-”3.852 zł).
Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15% rocznych kosztów działalności dwóch
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować PFRON. Plan
wydatków uległ zmianie na podstawie informacji Prezesa PFRON o ostatecznych
wielkościach środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik udziału miasta w
pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę
3.852 zł. Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO
Wydatki wykonane – 1.882.683 zł (82,8% planu - 2.234.000 zł; plan „+” 100.000 zł), z tego:
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do SFP
(92120 §2720) – 787.544 zł (69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+” 100.000 zł). Zgodnie
z Uchwałą Nr XLV/514/2009 Rady Miasta Olsztyn z 27 maja 2009 roku w sprawie
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyn
przyznano dotacje 34 podmiotom. Środki przekazane zostały po podpisaniu umów
na realizację zaplanowanych zadań.
Dotacje udzielane były na podstawie Uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/648/05
z dnia 24 sierpnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Rady Miasta Olsztyn Nr XXV/305/08
z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.
2. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP na zadanie konserwacja
i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (92120 §2830) – 105.000 zł (100%
planu), z tego:
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1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych
znajdujących się na terenie Olsztyna – 100.000 zł (100% planu), z tego dla:
– Archiwum Archidiecezji Warmińskiej na konserwację 5 ksiąg „Acta Capitularia”
Warmińskiej Kapituły Katedralnej (XVIII w) – 50.000 zł,
– Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” na konserwację
dwóch starodruków – 30.000 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Muzeum na konserwację atlasu z pierwszej połowy
XVII wieku – 20.000 zł
2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy
o historii i dziedzictwie kulturowym miasta – 5.000 zł (100% planu), z tego dla:
– Stowarzyszenia LOG-WARM na organizację konkursu wiedzy o Olsztynie – 2.000 zł,
– Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” na organizację
konferencji naukowej na temat zabytkowego księgozbioru Biblioteki – 3.000 zł.
Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert.
Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.
3. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP (92195 §2830) – 990.139 zł
(99% planu – 1.000.000 zł), z tego:
1) edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka,
literatura, teatr) – 340.433 zł (97,3% planu - 350.000 zł), z tego:
– Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” – prezentacja poetyckiego spektaklu
słowno-muzycznego „Zrodził mnie las…” – 2.500 zł,
– Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – realizacja cyklu
spotkań pod hasłem „Zachęta dla sztuki” – 6.000 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – prowadzenie szkolnych galerii sztuki,
wydawanie publikacji przekazywanych bibliotekom szkół średnich oraz wykłady –
8.691 zł,
– Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele Nauki na Warmii” LOGWARM – na zaangażowanie w działalność szkolnego teatru „Ars Longa” –
15.000 zł,
– Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” – na wydanie numeru 28 i 29
pisma literacko-kulturalnego „Portret” – 16.000 zł,
– Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – na promocję wydawnictw
i spotkań autorskich autorów związanych z olsztyńskim Oddziałem ZLP – 1.500 zł,
– Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – na organizację cyklu
bezpłatnych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży „KOLOR
KONTRA” – 2.588 zł,
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– Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – na prezentacje dziedzictwa polskiej muzyki
chóralnej przez Chór „Cantabile” PSM I i II ST. na koncercie dla mieszkańców
Olsztyna oraz w Linz (Europejskim Mieście Kultury w roku 2009) podczas
Konkursu Chóralnego im. A. Bruckner’a, - 16.000 zł,
– Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy – na organizację warsztatów
kultury żywego słowa pt. „Olsztyn miastem sztuki słowa” – 5.000 zł,
– Parafia Bizantyjsko-Ukraińska (Greckokatolicka) pw. Pokrowa Matki Bożej –
na realizację projektu pt. „Spotkania z kulturą ukraińską” – na realizację projektu
pt. Spotkania z kulturą ukraińską” – 5.000 zł,
– Stowarzyszenie Społeczne-Kulturalne „Pojezierze” – na organizację
„Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet” – 7.000 zł,
– Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Koło w Olsztynie
– na realizację projektu „Taniec, zabawa, literatura” – 10.000 zł,
– Stowarzyszenie Warnija” – na realizację Komiksu edukacyjnego na podstawie
legendy warmińskiej pt. „Jak powstała wyspa Lalka na jeziorze Łańskim” – 20.000 zł,
– Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Pojezierze” – na przygotowanie spektaklu
muzyczno-teatralnego „Stokrotki na księżycu” – 24.837 zł,
– Stowarzyszenie „Jeden Świat” Dzieci Dialogu Międzykulturowego – na realizację
projektu pn. Sztuka i twórczość oraz elementy pedagogiki międzykulturowej
w procesie kształtowania osobowości dziecka w wieku przedszkolnym” – 35.000 zł,
– Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA – na organizację III
Regionalnego Konkursu Tańców Polskich „O Złote Piórko Kłobuka” – 12.000 zł,
– Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr –
na organizację warsztatów wokalnych oraz przygotowanie jubileuszowego
repertuaru Chóru Chłopięco-Męskiego Miasta Olsztyn – 7.000 zł,
– Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – na wydanie albumu
o Barbarze Hulanickiej – 11.000 zł,
– Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na realizację telewizyjnego filmu
promocyjno-edukacyjnego „Kampania Napoleona 1807 r.” – 20.000 zł,
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie – na organizację pokazu
walki i rzemiosła, mającego na celu propagowanie historii kultury od IX do XVII
wieku – 10.000 zł,
– Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – na koncert dla mieszkańców Olsztyna
w Bazylice katedralnej św. Jakuba w Olsztynie z programem festiwalowym
przygotowanym na udział Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium Musicum
w 15 Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Preveza (Grecja) – 20.000 zł,
– Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA” – na wydanie nr 46 pisma „Borussia.
Kultura-Historia-Literatura” poświęconego prezentacji kultury, historii, nurtów
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literackich i artystycznych krajów sąsiednich, ze szczególnym uwzględnieniem
obwodu Kaliningradu – partnerskiego miasta Olsztyna – 10.000 zł,
– Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” – na realizację projektu edukacyjnoartystycznego pt. „Impresjonizm w sztuce” – 6.000 zł,
– Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – na organizację
Konkursu na rysunek satyryczny „Odkryj swój Wszechświat” – 20.000 zł,
– Fundacja im. M. Oczapowskiego – na działania kulturalne związane z VII
Olsztyńskimi Dniami Nauki i Sztuki – 49.317 zł,
2) popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 99.914 zł (99,9% planu 100.000 zł), z tego:
– Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – na druk książki Joanny
Wańkowskiej-Sobiesiak „Niezwyczajami” ukazującej społeczność miasta
ukształtowaną w wyniku II wojny światowej – 8.000 zł,
– Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” – na organizację Międzynarodowego
Dnia Romów – 5.000 zł,
– Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej – na organizację Dnia
Mniejszości Narodowych, realizację zadania pn. „Historia Lokalna na przykładzie
wybranych powiatów, miast i gmin” oraz na organizację Jarmarku
Bożonarodzeniowego – 7.000 zł,
– Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka” – na organizację III Światowych Dni
Bajki – 30.000 zł,
– Fundacja „Borussia” – na organizację i realizację trzech imprez kulturalnych z cyklu
Salon Mendelssohna – 8.000 zł,
– Stowarzyszenie „TRATWA” – na realizację Programu „Wędrowcy Trzech Światów”
– 10.000 zł,
– Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg olsztyński – na zorganizowanie
wystawy malarstwa i grafiki Julity Wiench-Kurtowicz w Strasburgu i w Olsztynie –
3.000 zł,
– Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów – na organizację Letnich
Spotkań Esperantystów Lubiących Olsztyn „Frusomera Renkontigo de Esperatistoj
Satantaj Olstinom” – FRESO’2009 – 9.000 zł,
– B’JACHAD Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury Żydowskiej – na organizację III Dni
Kultury Żydowskiej w Olsztynie – 19.914 zł,
3) promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 399.792 zł (99,9% planu - 400.000 zł),
z tego:
– Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej – na przygotowanie filmu
o stolicy Warmii i Mazur w czterech porach roku, w formacie HDV,
z załączonymi spotami - według nowej strategii promocji Olsztyna – 20.000 zł,
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– Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - tworzenie kolekcji
sztuki współczesnej w regionie warmińsko-mazurskim - w ramach realizacji
ogólnopolskiego projektu "Znaki czasu" – 20.000 zł,
– Stowarzyszenie "Równi w Europie" – na organizację 2-dniowej "Kosmicznej
Majówki" – 14.992 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 – na organizację Festynu
Rodzinnego "Kiermas Na Warmii" – 9.000 zł,
– Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - Koncert Olsztyńskiego Chóru Kameralnego
Collegium Musicum w ramach Światowych Obchodów dwusetnej rocznicy
śmierci Józefa Haydna – 10.000 zł,
– Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – na organizację Rockowej Nocy
Kabaretowej – 10.000 zł,
– Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy – na organizację XIV
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej i Konkursu Sygnalistów "O Róg
Wojskiego" Olsztyn' 2009 – 40.000 zł,
– Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Pojednania" – na organizację Koncertu
muzycznego pt. "Afryka - rytmy serc" – 2.000 zł,
– Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr –
na organizację V Festiwalu "O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego –
7.000 zł,
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze" – na organizację VI
Międzynarodowego Kursu i Konkursu Gitarowego – 12.000 zł,
– Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA - organizację imprezy "Gwiazdy
na Stadionie Leśnym" – 8.800 zł,
– Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na organizację Festiwalu Parodii i Pastiszu
"PAROD i OLA" – 15.000 zł,
– Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – na organizację
Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o "LAUR ŁYNY"
z okazji
Międzynarodowego Roku Astronomii - ze szczególnym uwzględnieniem Mikołaja
Kopernika - astronoma i jego pobytu w Olsztynie i Fromborku w XVI wieku –
15.000 zł,
– Aeroklub Warmińsko-Mazurski – na organizację wydarzenia kulturalnego
łączącego temat fotografii i lotnictwa "Fotomotif Festiwal Olsztyn 2009 - Motyw:
Powietrze" – 40.000 zł,
– Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca WARMIA – na organizację XIV
Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru "WARMIA'2009' oraz VI
Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych i XVI
Ogólnopolskiego Konkursu Tańców Polskich "WARMIA'2009” – 130.000 zł,
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– Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – na Wakacyjne Czwartki
z Mikołajem Kopernikiem, Międzynarodowa Noc Muzeów – 10.000 zł,
– Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom” – na organizację Happeningu
Tanecznego „Olsztyn Tańczy” pt. „W tańcu jesteśmy równi” – 8.000 zł,
– Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Olsztynie – na promocję XVIII
Powszechnego Zajazdu Historyków Polskich w Olsztynie oraz miasta Olsztyn
w polskim środowisku akademickim i szkolnym – 10.000 zł,
– Stowarzyszenie „Starówka Razem” – na organizację X Staromiejskich Spotkań
z Szantą – 15.000 zł,
– Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – na organizację
Happening Sportowo-Taneczny „Olsztyn Tańczy” pt. „W Tańcu jesteśmy równi”
– 3.000 zł,
4) promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 150.000 zł (100% planu),
z tego:
– Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie – poprzez
upowszechnianie dorobku twórców oraz dziennikarzy prasy lokalnej na stronach
internetowych SDP i dokumentowanie inicjatyw środowiska kulturalnego
w miesięczniku "Bez wierszówki", obchodzącym w 2009 roku jubileusz 5-lecia
istnienia na rynku wydawniczym – 12.000 zł,
– Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" – poprzez wydanie książki
eseistycznej Marka Parulskiego pt. "Przegląd idei" – 8.000 zł,
– Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – poprzez produkcje teledysku dla
wywodzącego się z Olsztyna zespołu The Wheelers Band przez Tomasza
Wolszczaka i realizację zadania pn. "Wskrzeszenie Hobouda"– 39.000 zł,
– Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr – poprzez
realizację zadania pt. "Łączy nas śpiew i tradycja" – 4.000 zł,
– Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA – poprzez stworzenie filmu
dokumentalnego pt. REVELATION ukazującego proces powstawania animacji
Krzysztofa Matys – 5.000 zł,
– Fundacja Społeczno-Kulturalna "MUMMEL" – poprzez akcję plastyczną "Wysoka
Brama" – 1.000 zł,
– Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Olsztyński – poprzez
zorganizowanie 10 wystaw plastycznych – 3.500 zł,
– Warmińska Inicjatywa Kulturalna – poprzez publikację książki, tomiku
aforystycznego z rysunkami satyryczno-obyczajowymi pt. „Piórkiem i skalpelem"
autorstwa Tomasza Nakielskiego i Andrzeja Taborskiego – 3.500 zł,
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– Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt Sztuki" – poprzez organizację
wystawy „NOWA FIGURACJA" prof.. Henryka Cześnika i Jana Pruskiego –
10.000 zł,
– Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy – poprzez rejestrację DVD
koncertów Teatrzyku Piosenki Satyrycznej „Czyści jak łza" – 10.000 zł,
– Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA" – poprzez przygotowanie do druku, druk
i promocję książki Kazimierza Brakonieckiego „Polak, Niemiec i Pan Bóg.
Olsztyńskie szkice osobiste" – 10.000 zł,
– Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur – poprzez organizację
9 wieczorów zamkowych „Cavata na olsztyńskim zamku, czyli cymelium
muzealne i koncert kameralny" – 9.000 zł,
– Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony
Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski – na organizacje Bożonarodzeniowych
Warsztatów Artystycznych – 2.000 zł,
– Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie – na organizacje VI
Regionalnego Przeglądu Ukraińskiej Młodzieżowej Poezji Śpiewanej i Twórczości
Poetyckiej – 3.000 zł,
– Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” Zarząd Główny – na wydanie
albumu „Henryk Mączkowski – malarstwo i grafika” – 30.000 zł.
Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w drodze otwartego konkursu ofert.
Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wykonanie – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł)
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP, ujęte w planie wydatków
Biura Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 92695) - 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł;
plan „+”517.600 zł), z tego:
a) na zadanie: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych –
248.809 zł (99,5% planu - 250.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom:
− Klub Sportowy AZS UWM – 5.500 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego z nauką teakwondo
olimpijskiego w Jastrzębiej Górze oraz 11.440 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży na zgrupowaniu sportowym w lekkiej atletyce w Szklarskiej Porębie,
Karpaczu i Ełku,
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Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 4.000 zł na sportowy wypoczynek
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego
w zakresie piłki siatkowej w Ostródzie,
Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju – 2.000 zł na organizację zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży w klubach specjalistycznych Ligi Obrony Kraju,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 8.500 zł na sportowy
wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu
sportowego w zakresie kolarstwa w Sosnówce oraz 8.500 zł na wypoczynek dzieci
i młodzieży na obozie łyżwiarskim w Elblągu,
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „Kormoran” – 3.000 zł na ferie
zimowe na wesoło i sportowo w Olsztynie,
Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – 19.634 zł na organizację obozu sportowego
w zakresie nauki teakwondo i jazdy na nartach,
Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 9.000 zł
na obóz rekreacyjno-sportowy „Przygoda z bojerami” w Ogonkach,
Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 7.000 zł na obóz sportowy w zakresie
piłki siatkowej dla dziewcząt i chłopców w Ostródzie,
AAI – Polska Aikido – 6.000 zł na ferie z aikido w Olsztynie,
Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” – 5.000 zł
na wyjazdowy obóz sportowy dla dzieci i młodzieży do Rabki-Zdroju,
Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 5.500 zł na obóz sportowy w zakresie piłki
nożnej w Kętrzynie oraz 12.500 zł na obóz sportowy w zakresie piłki nożnej
w Węgorzewie,
Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 8.372 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych w zakresie piłki nożnej oraz 4.000 zł
na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez badminton,
Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Warmińsko-Mazurski – 2.495 zł
na sportowy obóz zimowy w Malborku,
Olsztyński Klub Sportowy – 9.000 zł na zgrupowanie sportowe kajakarzy w
Borowiczu i Szczyrku,
Uczniowski Klub Sportowy „Naki: - 3.500 zł na „IV ferie małego piłkarza”,
Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 9.000 zł na obóz sportowy
w zakresie piłki ręcznej w Olsztynie i Giżycku,
Klub Sportowy „Budowlani” – 2.600 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych w Olsztynie z elementami zapasów,
Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 18.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych poprzez doskonalenie umiejętności
w jeździe na nartach i koszykówce w Lewinie Kłodzkim,
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−

Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 4.275 zł na „Zimową Akademię Karate” oraz
9.360 zł na zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w zakresie karate i jazdy
na nartach w Bieszczadach,
− Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 22.900 zł na organizację obozu
sportowego w zakresie pływania w Białym Dunajcu,
− Uczniowski Klub sportowy „Muza” – 3.480 zł na „Roztańczone ferie zimowe”,
− Muay Thay Fight Club – 4.058 zł na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych poprzez sztuki walki,
− Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 2.000 zł na organizację turniejów
szachowych,
− Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” – 5.500 zł na sportowy wypoczynek
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych na zajęciach z elementami karate,
− Towarzystwo Sportowe Gwardia – 5.096 zł na zgrupowanie sportowe w zakresie
judo,
− Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży poprzez taniec sportowy,
− Klub Tańca Sportowego Power Dance – 2.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży poprzez taniec,
− Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin – 999 zł na sportowy wypoczynek dzieci
i młodzieży poprzez trenowanie sztuk walki,
− Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 11.000 zł na obóz sportowy z elementami
tenisa,
− Warmińsko-Mazurski Związek Tenisowy – 2.600 zł na tenisowy obóz
rekreacyjno-sportowy w Olsztynie,
b) na zadanie: upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności
ruchowych w czasie wolnym przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży – 399.507 zł (99,9% planu - 400.000 zł), dotacje
przyznano następującym podmiotom:
− Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego – 4.000 zł na organizację zajęć żeglarskich,
− Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 4.000 zł na upowszechnianie
nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym
poprzez naukę gry w szachy,
− Klub Sportowy „Budowlani” – 6.000 zł na wprowadzenie szkolenia tenisa
do szkoły podstawowej,
− AAI Polska Aikido – 17.000 zł na organizację zajęć aikido oraz letnich obozów
rekreacyjno-sportowych,
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Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” – 2.000 zł na organizację treningów
Karate Tsunami w Olsztynie,
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Olsztynie 4.000 zł na organizację zajęć sportowych – liga tenisa stołowego,
Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 20.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
piłkę nożną,
Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 20.000 zł na rekreacyjną szkółkę
tenisową dla olsztyńskich dzieci w wieku 7-12 lat „Gram w tenisa”,
Oddział
Warmińsko-Mazurski
Polskiego
Towarzystwa
TurystycznoKrajoznawczego w Olsztynie – 5.000 zł na cykl pieszych i rowerowych rajdów
na orientację dla mieszkańców Olsztyna,
Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 8.000 zł na II Turniej Nadziei Siatkarskich
oraz 20.000 zł na II Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej na Trawie
zespołów trzyosobowych,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art.. Print” – 15.000 zł na organizację zajęć
szkoleniowych dotyczących kolarstwa oraz treningów szosowych, starty
w międzynarodowych mistrzostwach młodzików na szosie i torze oraz wyścigach
regionalnych oraz 15.000 zł na upowszechnianie nawyku podejmowania
regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez łyżwiarstwo
szybkie na torze krótkim i wrotkarstwo szybkie,
Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 20.000 zł na zorganizowanie zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla każdego pod hasłem „Trenuj z nami – wiosła mistrzami”,
Stowarzyszenie „Eksploracje.Com” – 9.957 zł na organizację zajęć
wspinaczkowych i upowszechnianie tego sportu wśród młodzieży,
Towarzystwo Sportowe Gwardia – 15.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
strzelectwo sportowe oraz judo,
Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 24.650 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
pływanie „smoczą łodzią”,
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie” 15.000 zł
na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności
ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet (zajęcia ogólnorozwojowe,
taneczne, samoobrona) oraz 10.000 zł na organizację warsztatów flamenco i
tańców celtyckich „Stawiam na taniec”,
Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu” – 10.000 zł
na upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności
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ruchowych w czasie wolnym poprzez różne dyscypliny sportowe (siatkówka,
koszykówka, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej),
Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka Migowego – 14.900 zł
na upowszechnianie aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych ze szczególnych
uwzględnieniem osób niesłyszących (spływ kajakowy, obóz letni, basen),
Szkoła Chińskich Sztuk Walki Szaolin – 15.000 zł na organizację zajęć sportoworekreacyjnych w dyscyplinie Kung Fu,
Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 8.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
piłkę nożna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 8.000 zł
na badminton,
Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 9.000 zł na upowszechnianie
nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym
poprzez piłkę ręczną ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
Muay Tai Camel Fight Club – 15.000 zł na organizację zajęć dla dzieci
i młodzieży w zakresie boksu, kickboxingu, sztuk walki muay thai pod hasłem
„Zdrowie masz, bo o kondycję dbasz”,
Klub Tańca Sportowego Power Dance – 6.000 zł na zajęcia sportowo-rekreacyjne,
taniec towarzyski oraz tai-chi – „Eksplozja Ruchu 2009”,
AZS – UWM – 12.000 zł na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży o charakterze lekkoatletycznym oraz 8.000 zł na organizację zajęć
i obozu w zakresie taekwondo olimpijskiego,
Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 6.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
turystykę rowerową, aerobik, siłownię, spinning, basen i gimnastykę,
Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” – 4.000 na kolarstwo tandemowe
niewidowych i słabo widzących, 7.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży
poprzez pływanie i kręgle,
Stowarzyszenie „Arrachion” – 7.000 zł na sporty walki MMA,
Uczniowski Klub Sportowy „R 1997” – 7.000 zł na podnoszenie sprawności
psychomotorycznej poprzez pływanie,
Stowarzyszenie „Old Boys” – 13.000 zł na upowszechnianie regularnego
uprawiania piłki nożnej pod hasłem „Pasja nie patrzy w metrykę”,
Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 15.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie wolnym poprzez
piłkę nożną,
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c) na zadanie: doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród
dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych – 999.881 zł (99,9% planu 1.000.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom:
− Klub Sportowy AZS UWM – 50.000 zł na taekwondo olimpijskie, 70.000 zł na
lekkoatletykę, 100.000 zł na piłkę siatkową mężczyzn, 10.000 zł na badminton,
13.000 zł na żeglarstwo,
− Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 40.000 zł na pływanie oraz
15.000 zł na obóz przygotowawczy do letnich mistrzostw Polski trzynastolatków
i czternastolatków w pływaniu,
− Olsztyński Klub Sportowy – 48.000 zł na kajakarstwo,
− Szkolny Klub Sportowy „Start” – 60.000 zł na taekwondo WTF i ITF,
− Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 60.000 zł na koszykówkę dziewcząt,
− Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 60.000 zł na piłkę ręczną chłopców
i dziewcząt oraz udział w turnieju „Partille Cup” w Szwecji,
− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 50.000 zł na kolarstwo oraz
30.000 zł na łyżwiarstwo szybkie na torze krótki i wrotkarstwo szybkie,
− Klub Sportowy „Budowlani” – 15.000 zł na zapasy w stylu wolnym i klasycznym
oraz 20.000 zł na tenis ziemny,
− Organizacja Środowiskowa AZS UWM – 8.000 zł na taekwondo WTF,
− Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 70.000 zł na piłkę nożną,
− Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 18.000 zł na judo oraz 6.000 zł
na strzelectwo sportowe,
− Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 40.000 zł na kanadyjki,
− Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 35.000 zł na piłkę nożną oraz 14.000 zł
na badminton,
− Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” – 8.000 zł na koszykówkę chłopców,
− Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 30.000 zł na karate kyokushin,
− Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley” – 10.000 zł na piłkę siatkową
dziewcząt,
− Uczniowski Klub Sportowy „Nippon” – 8.000 zł na judo,
− Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 10.000 zł na szachy,
− Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 30.000 zł
na żeglarstwo,
− Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” – 1.881 zł na koszykówkę dziewcząt,
− Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” – 12.000 zł na piłkę siatkową chłopców,
− Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 14.000 zł na piłkę siatkową chłopców,
− Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 8.000 zł na taniec sportowy,
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−

Motoklub Olsztyn – 10.000 zł na szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach
sportowych: motocross, wyścigi motocyklowe i enduro,
− Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 18.000 zł na piłkę nożną,
− Stowarzyszenie „Arrachion” – 8.000 zł na mieszane sztuki walki MMA,
d) na zadanie: organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących
Miasto Olsztyn – 191.903 zł (99,6% planu - 192.600 zł; plan „-”7.400 zł), dotacje
przyznano następującym podmiotom:
− Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 8.000 zł na Mikołajkowy Turniej Drużyn
Podwórkowych w Olsztynie oraz 10.000 zł na XII Turniej Drużyn Podwórkowych
„Naki-Gol 2009”,
− Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 4.000 zł na cykl turniejów tenisowych dla
olsztyńskich miłośników tenisa „Olsztyńskie Turnieje Tenisowe Lato 2009”; 3.360
zł na imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci do lat 10 „Dzień dziecka z rakietą”
oraz 2.730 zł na halową imprezę sportowo-rekreacyjną dla dzieci do lat 10 w
tenisie „Mikołaj z rakietą”,
− Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 4.000 zł na II Otwarte Wielobroniowe
Mistrzostwa Olsztyna w strzelectwie oraz 4.000 zł na Otwarte Mistrzostwa
Olsztyna młodzików i młodziczek w judo (II Memoriał Józefa Matackiego),
− Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 17.000 zł na IV Wojewódzkie Mistrzostwa
Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi Olsztyn 2009 oraz 11.900 zł na
V Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi Olsztyn 2009,
− Klub Sportowy „Budowlani” – 2.300 zł na organizację Olsztyńskiej Olimpiady
Młodzieży w Zapasach,
− Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 9.951 zł na Mistrzostwa Polski
Północnej Weteranów Kajakarstwa,
− Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” – 1.900 zł na IV Mistrzostwa
Olsztyna o Puchar Prezydenta Miasta we Wrotkarstwie Szybkim,
− Klub Miłośników Weteranów „Rotor” – 22.860 zł na XXXIII Zlot Motocykli
Zabytkowych „Rotor Rajd” w Olsztynie i okolicach,
− Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” – 7.550 zł na Ogólnopolskie
Korespondencyjne Zawody Pływackie,
− Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Warmiński – 5.950 zł na organizację
festynu rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców Olsztyna „Olsztyński dzień
sportu”,
− Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych – 11.547 zł na V Festyn
Sportowo-Integracyjny „Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”,
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−

Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 10.000 zł na organizację cyklicznych
turniejów badmintona dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Pierwszy krok
w badmintonie”,
− Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – 2.855 zł na V turniej piłkarski
pod hasłem „Czerwona kartka nietolerancji”,
− Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 7.000 zł na Letnią Akademię Karate,
− Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł
na cykl regat żeglarskich „Puchar Olsztyna” w klasie optimist,
− Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 25.000 zł na otwarte weekendy z kolarstwem
ekstremalnym w „Bike Park Wąwóz”,
e) na zadanie: organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez
sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn – 384.496 zł (99,9% planu 385.000 zł; plan „-”15.000 zł), dotacje przyznano następującym podmiotom:
− Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego – 7.000 zł na finał Akademickich Mistrzostw Polski
w piłce nożnej w Olsztynie,
− Olsztyński Klub Sportowy – 9.999 zł na mistrzostwa województwa w kajakarstwie
„55 lat Olsztyńskiego Klubu Sportowego”,
− Stowarzyszenie SKP Olsztyn – 10.000 zł na Drugą Edycję Otwartych Mistrzostw
Polski w Tańcu Break-Dance kategorii 3vs3 w Olsztynie,
− Muay Thai Camel Fight Club – 8.000 zł na organizację międzynarodowych
zawodów Polska –Ukraina w K1 i kickboxingu,
− Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 7.000 zł na III Ogólnopolski Turniej
Warmińska Jesień,
− Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 5.950 zł na XVI Międzynarodowy
Memoriał Marka Włodarczyka ATP – Ogólnopolski Turniej Amatorów w Tenisie
Olsztyn 2009 oraz 70.000 zł na XVI Międzynarodowy Memoriał Marka
Włodarczyka ITF Men′s Futures Pol 5 15000$,
− Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł
na regaty żeglarskie „Nauticus Cap” – regaty Pucharu Polski w klasie Cadet
i Optimist, regaty ogólnopolskie w klasie 420 i L′Equipe oraz 27.850 zł na regaty
żeglarskie „Puchar Lata” III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
w klasie Cadet oraz regaty Pucharu Polski w klasie Optimist,
− Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 4.000 zł na XIII Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej „Naki-Cup”,
− Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 7.000 zł na IX Ogólnopolską Licealiadę
w Piłce Siatkowej Chłopców oraz 19.200 zł na V Międzynarodowy Turniej
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w Piłce Siatkowej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn z okazji Dnia
Niepodległości,
− Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa – 31.197 zł na V Ogólnopolski
Festiwal Smoczych Łodzi Olsztyn 2009,
− Klub Sportowy „Budowlani” – 15.100 zł na Międzynarodowy XXXVIII
Ogólnopolski Turniej „O puchar Warmii i Mazur” w zapasach dziewcząt
i chłopców w stylu klasycznym i wolnym,
− Ognisko „TKKF Skanda” – 3.000 zł na VII Otwarte Tenisowe Mistrzostwa
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Seniorów Starszych o Puchary
Prezydenta Miasta Olsztyn,
− Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 25.000 zł na V Warmiński Festiwal
Piłki Ręcznej,
− Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 23.900 zł na Zawody Rowerowe Super Dual
Slalom,
− Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na Ogólnopolski Turniej
Sportowego Tańca Towarzyskiego dla Dzieci i Młodzieży,
− Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 9.000 zł na XIV Ogólnopolski Turniej
Tańca Sportowego „Agora 2009”,
− Uczniowski Klub Sportowy „Muza” – 9.800 zł na Ogólnopolski Turniej
Sportowego Tańca Towarzyskiego „Muza 2009”,
− Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 7.000 zł na V Międzynarodowe Euroregionalne
Zawody Samolotowe „Copernicus” oraz 3.000 zł na III Ogólnopolski Zlot
Staruchów „Kormorany 2009” (zlot zabytkowych szybowców),
− Motoklub Olsztyn – 11.000 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie
Quadów; 10.500 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie oraz
20.000 zł na Mistrzostwa Europy w Motocrossie klas MX 65 i MX 85,
− Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 10.000 zł na III Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin,
f) na zadanie: promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwyż,
w piłce nożnej i piłce ręcznej – 540.000 zł (100% planu; plan „w”), dotacje przyznano
następującym podmiotom:
− Klub Sportowy AZS-UWM – 40.000 zł na promocję Miasta Olsztyn podczas
rozgrywek ligowych od II ligi wzwyż w piłce ręcznej,
− Olsztyński Klub Piłki Ręcznej „Warmia-Traveland” – 180.000 zł na promocję
Miasta podczas rozgrywek ligowych od II ligi wzwyż w piłce ręcznej przez OKPR
„Warmia-Traveland”,
− Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 320.000 zł na promocję Miasta Olsztyn podczas
rozgrywek II ligi piłki nożnej przez OKS 1945.
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