I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.
Dochody budżetu Miasta Olsztyna na dzień 1 stycznia 2013 r. zostały ustalone
w uchwale Rady Miasta Olsztyna Nr XXX/541/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok na poziomie 1.025.141.818 zł. Do 30 czerwca
2013 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę 12.346.070,97 zł do kwoty 1.037.487.888,97 zł
i został wykonany w 43,10%, tj. w kwocie 446.209.083,97 zł.
Dochody ogółem w podziale na gminę i powiat kształtowały się następująco:
dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
799.356.058,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
808.469.568,01 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
318.961.785,55 zł
% wykonania
39,45%
dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

225.785.760,00 zł
229.018.320,96 zł
127.247.298,42 zł
55,56%

Dochody zostały zaplanowane z podziałem na:
1) dochody bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
727.439.620,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
742.908.400,97 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
389.770.075,36 zł
% wykonania
52,47%
których źródłem sfinansowania były m.in.:
a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów własnych –
111.336.693,94 zł (49,99% planu – 222.707.965 zł),
b) udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 90.253.616,43 zł
(43% planu – 209.887.301 zł),
c) subwencja ogólna – 133.630.906 zł (60,96% planu – 219.200.384 zł),
d) dotacje z funduszy celowych – 254.100 zł (42,93% planu – 591.884 zł),
e) środki z UE – 1.439.272,49 zł (41,35% planu – 3.480.915 zł),
f) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi jst –
935.883,85 zł (58,09% planu – 1.611.017 zł).
2) dochody majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

297.702.198,00 zł
294.579.488,00 zł
56.439.008,61 zł
19,16%
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których źródłem sfinansowania były m.in.:
a) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych –
374.172,40 zł (7,35% planu – 5.091.559 zł),
b) dochody ze sprzedaży majątku – 12.994.378,97 zł (28,28% planu –
45.948.684 zł),
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności – 5.048.192,13 zł (1009,64% planu – 500.000 zł),
d) środki z UE – 27.274.328,63 zł (11,81% planu – 230.928.086 zł),
e) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi jst –
30.000 zł (100% planu).
Dochody budżetu Miasta Olsztyna zostały przedstawione w:
a) Załączniku Nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze
2013 roku według źródeł powstawania,
b) Załączniku Nr 1a – Wykonanie planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu
Miasta Olsztyna za I półrocze 2013 roku.
Część objaśniająca została sporządzona w układzie źródeł powstawania dochodów
ujętych w Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej
określonej w Załączniku Nr 1a.
1. DOCHODY WŁASNE
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

270.677.991,00 zł
290.401.795,00 zł
147.177.917,89 zł
50,68%

a) dochody własne gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

257.413.957,00 zł
277.137.761,00 zł
138.067.604.78 zł
49,82%

b) dochody własne powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

13.264.034,00 zł
13.264.034,00 zł
9.110.313,11 zł
68,68%
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Wykres 1
(w złotych)
Struktura dochodów w łasnych w latach 2010-2013
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Tabela 1
(w złotych)
Dochody własne wg źródeł powstawania
Wykonanie na 30.06
Dochody własne ogółem
podatki i opłaty
dochody z majątku
pozostałe dochody

2010
94 484 637
50 532 574
24 713 573
19 238 490

2011
108 299 635
52 393 076
30 118 344
25 242 215

1.1. Wpływy z podatków i opłat
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

2012
125 626 766
62 874 134
24 285 519
38 467 113

121.023.175,00 zł
130.024.405,00 zł
58.545.587,55 zł
45,03%

− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

116.860.075,00 zł
125.861.305,00 zł
56.708.230,77 zł
45,06%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.163.100,00 zł
4.163.100,00 zł
1.837.356,78 zł
44,13%
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2013
147 177 918
58 545 588
35 841 224
52 791 106

a) Podatek od nieruchomości (rozdz.: 75615, 75616 §0310)
Plan na 01.01.2013 r.
78.924.142,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
78.924.142,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
44.690.680,00 zł
% wykonania
56,62%
z tego:
− od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) –
34.717.024,41 zł (56,62% planu – 66.000.000zł);
− od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.973.655,59 zł (77,17% planu –
12.924.142 zł).
b) Podatek rolny (rozdz.: 75615, 75616 §0320)
Plan na 01.01.2013 r.
102.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
102.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
64.728,79 zł
% wykonania
63,46%
z tego:
− od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 12.978,39 zł
(81,11% planu – 16.000 zł),
− od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 51.750,40 zł (60,17% planu – 86.000 zł).
c) Podatek leśny (rozdz.: 75615, 75616 §0330)
Plan na 01.01.2013 r.
38.600,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
38.600,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
32.937,49 zł
% wykonania
85,33%
z tego:
– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) –
29.296,50 zł (86,17% planu – 34.000 zł),
– od osób fizycznych (rozdz.75616) – 3.640,99 zł (79,15% planu – 4.600 zł).
Na wykonanie w I półroczu zasadniczy wpływ miało dokonanie wpłat z tytułu
podatku leśnego za cały rok z góry.
d) Podatek od środków transportowych (rozdz.: 75615, 75616 §0340)
Plan na 01.01.2013 r.
6.600.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.600.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.175.356,27 zł
% wykonania
48,11%
z tego:
– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) –
2.614.262,34 zł (43,57% planu – 6.000.000 zł),
– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 561.093,93 zł (93,52% planu – 600.000 zł).
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e) Karta podatkowa (rozdz. 75601 §0350)
Plan na 01.01.2013 r.
315.450,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
315.450,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
178.416,89 zł
% wykonania
56,56%
Wymieniony podatek pobierany jest od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601) – 178.416,89 zł (56,56%
planu – 315.450 zł).
f) Podatek od spadków i darowizn (rozdz. 75616 §0360)
Plan na 01.01.2013 r.
1.163.900,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.163.900,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
798.996,64 zł
% wykonania
68,65%
Wymieniony podatek pobierany jest od osób fizycznych (rozdz. 75616) –
798.996,84 zł (68,65% planu – 1.163.900 zł).
g) Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdz.: 75615, 75616 §0500)
Plan na 01.01.2013 r.
12.743.570,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
12.743.570,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
4.982.039,35 zł
% wykonania
39,09%
Wykonanie obejmuje wpływy z podatku pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:
– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej (rozdz. 75615) – 517.325,65 zł (31,50% planu –
1.642.150 zł),
– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 4.464.713,71 (40,22% planu –
11.101.420 zł).
h) Opłata skarbowa (rozdz. 75618 §0410)
Plan na 01.01.2013 r.
4.000.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
4.000.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.878.107,36 zł
% wykonania
46,95%
Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji
publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu
sądowym.
Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na
wysokość zrealizowanych dochodów.
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i) Opłata targowa (rozdz. 75616 §0430)
Plan na 01.01.2013 r.
447.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
447.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
171.412,00 zł
% wykonania
38,35%
Wykonanie obejmuje wpływy z opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych
dokonujących sprzedaży na targowiskach i giełdach w miejscach stałych na terenie
miasta. Na dość niskie wykonanie dochodów w I półroczu wpływ miały
w szczególności:
− niekorzystne warunki w okresie zimowym (przedłużony okres zimowy
i utrzymujące się niskie temperatury),
− opodatkowanie podatkiem od nieruchomości osób handlujących w pasach
drogowych i przy cmentarzach komunalnych, co skutkuje powstaniem
obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości i zwolnieniem od opłaty
targowej,
− sytuacja ekonomiczna społeczeństwa.
j) Opłata miejscowa (rozdz. 75616 §0440)
Plan na 01.01.2013 r.
36.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
36.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
14.908,00 zł
% wykonania
41,41%
Wykonanie obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych
przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych. Większe wpływy z tytułu opłaty
miejscowej przypadają na II półrocze, w szczególności w miesiącach wakacyjnych
(lipiec-sierpień). Na wykonanie planu dochodów wzorem lat ubiegłych wpływ mają
również warunki atmosferyczne.
k) Opłaty: adiacencka, planistyczna (rozdz.: 75615, 75616, 75618 §0490)
Plan na 01.01.2013 r.
11.608.380,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
20.609.610,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
388.749,84 zł
% wykonania
1,89%
z tego:
– gospodarka odpadami komunalnymi:
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej (rozdz. 75615) – bez wykonania (plan – 9.001.230 zł),
• od osób fizycznych (rozdz. 75616) – bez wykonania (plan – 11.308.380 zł).
Zwiększenie planu wynika z przejęcia przez Gminę Olsztyn obowiązku
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyna
Nr XXX/545/12 z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obowiązków w zakresie
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–

odbierania odpadów komunalnych. Opłaty za gospodarowanie odpadami
wpłyną do budżetu w II półroczu,
opłata adacencka i renta planistyczna (75618) – 388.749,84 zł (129,58% planu –
300.000 zł); na wyższe wykonanie miało wpływ m.in. uprawomocnienie się
w I półroczu decyzji wydanych w 2012 roku.

l) Opłata komunikacyjna (rozdz. 75618 §0420)
Plan na 01.01.2013 r.
4.163.100,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
4.163.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.837.356,78 zł
% wykonania
44,13%
Wpływy z opłaty komunikacyjnej obejmują m.in. opłaty za czynności związane
z rejestracją pojazdów, wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami oraz
wydawaniem licencji, zezwoleń, wypisów, zaświadczeń na rzecz przewoźników
wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.
m) Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozdz.: 75601, 75615,
75616, 85158 §0910)
Plan na 01.01.2013 r.
702.510,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
702.510,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
231.156,14 zł
% wykonania
32,90%
z tego:
– odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych (rozdz. 75601) – 6.917,89 zł (66,20% planu – 10.450 zł),
– odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych:
• od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej (rozdz. 75615) – 68.432,83 zł (15,45% planu –
443.040 zł); gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość
realizowanych dochodów z uwagi na to, iż uzależniona jest ona od sytuacji
finansowej podatników oraz terminów regulowania zobowiązań,
• od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 148.631,48 zł (62,71% planu –
237.020 zł),
– odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień –
Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 7.173,94 zł (59,78% planu –
12.000 zł).
n) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
(rozdz.: 75615, 75616 §2680)
Plan na 01.01.2013 r.
178.523,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
178.523,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
100.742,00 zł
% wykonania
56,43%
Wykonanie obejmuje środki z PFRON z tytułu rekompensaty rocznych skutków
zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
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o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z późn. zm.), dotyczących podatku
od nieruchomości, z tego:
– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) –
94.697,48 zł (56,46% planu – 167.728 zł),
– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 6.044,52 zł (55,99% planu – 10.795 zł).
1.2. Dochody z majątku
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

66.664.386,00 zł
67.693.830,00 zł
35.841.223,95 zł
52,95%

− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

66.542.758,00 zł
67.572.202,00 zł
35.766.091,97 zł
52,93%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

121.628,00 zł
121.628,00 zł
75.131,98 zł
61,77%

a) Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005
§0470)
Plan na 01.01.2013 r.
13.962.175,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
13.962.175,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
13.999.640,20 zł
% wykonania
100,27%
Wykonanie obejmuje wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty będące
w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z tytułu
pierwszej opłaty rocznej wynikającej z oddania w użytkowanie wieczyste gruntów
(rozdz. 70005).
Na powyższe dochody złożyły się:
− 194.646 zł – kwota z tytułu I opłaty wynikającej z oddania w użytkowanie
wieczyste gruntów,
−
13.804.994 zł – kwota stanowiąca opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
gruntów.

14

b) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
(rozdz. 70005 §0760)
Plan na 01.01.2013 r.
500.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
500.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
5.048.192,13 zł
% wykonania
1.009,64%
W I półroczu na rachunek Urzędu wpłynęła kwota 5.048.192 zł, co stanowi
1.009,60% założonego planu na rok bieżący. Wydano 27 decyzji o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z tego:
8 decyzji dotyczących nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
7 zabudowanych garażami, 9 decyzji dotyczących nieruchomości przeznaczonych
na cele handlowo-usługowe bądź przemysłowe, 3 decyzje dotyczące nieruchomości
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. Pozostała kwota to wpływy z rat za
przekształcenia w latach ubiegłych.
Tak duże dochody, znacznie przekraczające wielkość planowaną, wynikają z faktu,
iż trzech użytkowników wieczystych nieruchomości o funkcjach komercyjnych
dokonało przekształcenia na łączną kwotę 3.851.748 zł, która została przez nich
uiszczona jednorazowo.
c) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)
Plan na 01.01.2013 r.
5.672.510,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
5.672.510,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.646.552,97 zł
% wykonania
46,66%
w tym:
– wynajem pomieszczeń w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
(rozdz. 15011) – bez wykonania (plan – 391.674 zł); jednostka rozpoczyna
działalność od września br., najemcy natomiast od października,
– kioski w pasie drogowym (rozdz. 60016) – 72.291,47 zł (56,31% planu –
128.375 zł),
– dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 1.629.425,34 zł (54,31% planu –
3.000.000 zł); w I półroczu zawarto 83 nowe umowy dzierżawy na grunty
Gminy Olsztyn, przedłużono 99 umów z dotychczasowymi dzierżawcami oraz
rozwiązano 58 umów,
– wynajem mieszkań służbowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80120, 80130,
85202, 85203, 85305, 85403, 85410, 85417) – 92.945,50 zł (53,17% planu –
174.813 zł),
– dzierżawa parkingów i gruntów poza pasem drogowym (rozdz. 90095) –
343.851,69 zł (42,05% planu – 817.780 zł),
– dzierżawa pomieszczeń i terenów OSiR, dzierżawa gruntu pod nośniki
reklamowe (rozdz. 92601) – 235.588,65 zł (41,79% planu – 563.704 zł),
– dzierżawa pomieszczeń WCRS, w tym: powierzchni pod automaty, dzierżawa
restauracji oraz powierzchni pod działalność sportowo-rekreacyjną
(rozdz. 92601) – 221.795,49 zł (41,72% planu – 531.600 zł).
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d) Sprzedaż majątku (§§0770, 0780, 0870)
Plan na 01.01.2013 r.
44.920.300,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
45.948.684,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
12.994.378,97 zł
% wykonania
28,28%
w tym:
– sprzedaż lokali mieszkalnych (rozdz.70005) – 9.975.660,93 zł (68,80% planu –
14.500.000 zł),
– sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005) – 539.254,76 zł (53,93% planu –
1.000.000 zł),
– sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005) – 94.972,40 zł (9,50%
planu – 1.000.000 zł),
– sprzedaż gruntów (rozdz. 70005) – 2.277.027,97 zł (7,78% planu –
29.278.384 zł),
– zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz. 70005) – bez wykonania (plan –
50.000 zł),
– nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) –
105.187,87 zł (87,66% planu – 120.000 zł);
W I półroczu sprzedano w trybie bezprzetargowym: 337 mieszkań za gotówkę
o średniej powierzchni sprzedanych mieszkań 50,72 m2, 1 lokal użytkowy
o powierzchni 58,20 m2, 5 garaży położonych przy ulicach: Kasprowicza,
Dąbrowszczaków, Głowackiego, Żołnierskiej i Niedziałkowskiego.
Ponadto zawarto 9 aktów notarialnych z tytułu sprzedaży 6.631 m2 gruntów (z tego:
5 aktów w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania
posiadanych już działek, 4 akty w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, budowę garażu, budowę stacji transformatorowej i usługi
ogólnomiejskie).
e) Odsetki (§§0890, 0920, 8120)
Plan na 01.01.2013 r.
1.609.401,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.610.461,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.152.459,68 zł
% wykonania
71,56%
w tym:
– pozostałe odsetki, w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na
rachunkach bankowych budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania
zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 15011, 60004, 60015, 60016, 60095,
70005, 70095, 71012, 71015, 71035, 75023, 75095, 75411, 75414, 75618,
75619, 75814, 80101, 80104, 80110, 80120, 80130, 80195, 85202, 85204,
85206, 85212, 85232, 85395, 85403, 85410, 85417, 90001, 90004, 90019,
90095, 92120, 92601) – 1.152.342,47 zł (71,64% planu – 1.608.461 zł),
– opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych udzielanych przez miasto
członkom wspólnot mieszkaniowych (rozdz. 75814) – 112 zł (5,60% planu –
2.000 zł).

16

1.3. Pozostałe dochody własne
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

82.990.430,00 zł
92.683.560,00 zł
52.791.106,39 zł
56,96%

− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

74.011.124,00 zł
83.704.254,00 zł
45.593.282,04 zł
54,47%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

8.979.306,00 zł
8.979.306,00 zł
7.197.824,35 zł
80,16%

a) Grzywny, mandaty i kary (§§0570, 0580)
Plan na 01.01.2013 r.
320.783,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
320.783,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
452.596,74 zł
% wykonania
141,09%
z tego:
− kary pieniężne od osób fizycznych (rozdz. 60004 §0570) – 363 zł – (bez planu),
− kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(rozdz. 60004 §0580) – 65.058,80 zł – (bez planu); wpływ na wykonanie miały
głównie kary umowne od MPK Sp. z o.o. za niewłaściwe wykonanie
świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Olsztyna
i gmin sąsiednich,
− grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego od
osób fizycznych (rozdz. 75095 §0570) – 83.315,62 zł (7.889,74% planu –
1.056 zł),
− grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją obowiązku szkolnego od
osób prawnych (rozdz. 75095 §0580) – 19.593,26 zł (bez planu),
− mandaty karne gotówkowe od osób fizycznych nałożone przez Straż Miejską
(rozdz. 75416 §0570) – 2.840 zł (94,67% planu – 3.000 zł),
− mandaty karne od osób fizycznych nakładane przez Straż Miejską, które
wpływają bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta (rozdz. 75416 §0570) –
272.708,60 zł (86,10% planu – 316.727 zł),
− grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych (rozdz. 90095 §0580) –
8.690,46 zł – bez planu; na wykonanie miały wpływ m.in. kary za nieterminowe
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wywiązywanie się ze zleceń, kary za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zleceń
oraz kary za brak opróżniania koszy na śmieci.
b) Wpływy z usług (§§0680, 0830)
Plan na 01.01.2013 r.
56.195.421,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
56.195.421,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
26.878.810,94 zł
% wykonania
47,83%
w tym:
− wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (rozdz. 60004) –
16.856.333,81 zł (47,48% planu – 35.500.000 zł),
− wpływy z tytułu udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (rozdz. 71012) – 603.330,24 zł (100,56% planu – 600.000 zł),
− wpływy za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym
wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozdz. 80104) –
2.356.119,97 zł (46,39% planu – 5.078.457 zł),
− wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej
(rozdz. 85202) – 1.313.539,70 zł (49,89% planu – 2.632.658 zł),
− wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane
przez MOPS (rozdz. 85228) – 337.053,87 zł (43,21% planu – 780.000 zł),
− wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85305) –
561.886 zł (52,45% planu – 1.071.374 zł),
− wpływy za korzystanie z burs szkolnych (rozdz. 85410) – 365.323,42 zł (45,63%
planu – 800.556 zł),
− wpływy z usług noclegowych świadczonych przez Szkolne Schronisko
Młodzieżowe (rozdz. 85417) – 553.820,01 zł (30,27% planu – 1.829.850 zł),
− wpływy z biletów wstępu na obiekty sportowe oraz z wynajmu sal sportowych
przez OSiR (rozdz. 92601) – 874.792,82 zł (46,52% planu – 1.880.580 zł),
− wpływy z biletów wstępu do WCRS (rozdz. 92601) – 2.487.334,17 zł (53,28%
planu – 4.668.400 zł),
c) Wpływy do budżetu z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych
(rozdz.: 80101, 80102, 80104, 8010, 80120, 80130, 80148, 85410 §2400)
Plan na 01.01.2013 r.
26.373,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
26.373,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
162.087,26 zł
% wykonania
614,60%
Wykonanie obejmuje wpływy do budżetu pozostałości (wg stanu na 31.12.2012 r.)
środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach wyłącznie przez
jednostki oświatowe.
d) Wpływy z różnych opłat (§0690)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.511.580,00 zł
3.511.580,00 zł
1.773.503,02 zł
50,50%
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w tym:
− opłaty za przejazd bez ważnego biletu, za zatrzymania na przystankach oraz za
zezwolenia (licencje na przewóz osób i rzeczy) pobierane przez ZKM
(rozdz. 60004) – 675.314,67 zł (47,66% planu – 1.417.000 zł),
− zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań
prowadzonych przez Referat Egzekucji Wydziału Finansów UMO (rozdz. 75619)
– 99.845,33 zł (62,12% planu – 160.720 zł),
− opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie miasta (rozdz. 85202);
pobierane na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1362) – 382.486,05 zł
(68,77% planu – 556.200 zł),
− wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019) –
564.890,84 zł (43,45% planu – 1.300.000 zł).
e) Dochody związane z realizacją zadań zleconych (rozdz.: 70005, 71015, 75011,
75411, 85203, 85212, 85228 §2360)
Plan na 01.01.2013 r.
2.703.949,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.703.949,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.934.866,59 zł
% wykonania
145,52%
Wykonanie obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa, w wysokości
5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu
państwa. Naliczone dochody dotyczą m.in.: gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa, nadzoru budowlanego, wynajmu lokali mieszkalnych przez KMPSP
w Olsztynie, ośrodków wsparcia oraz usług z zakresu pomocy społecznej.
f) Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618 §0480)
Plan na 01.01.2013 r.
3.660.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.660.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.717.749,36 zł
% wykonania
74,26%
Wykonanie obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych, wnoszone na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym
objętym zezwoleniem, jednorazowo bądź w trzech równych ratach w terminach
do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Wysokość opłaty
uzależniona jest od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Dochody uzyskane z tytułu
opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią źródło
finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
g) Różne dochody (§§0960-0980, 2910, 2980, 2990, 6680)
Plan na 01.01.2013 r.
16.542.324,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
26.235.454,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
16.837.509,01 zł
% wykonania
64,18%
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w tym:
– zwrot VAT (rozdz.: 60004, 92601) – 2.448.479,13 zł (31,29% – planu
7.824.028 zł),
– wpływy z zajęcia pasa drogowego – strefa płatnego parkowania, reklamy,
koperty, kary (rozdz. 60016) – 3.525.354,27% (56,96% planu – 6.189.037 zł),
– zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie gmin
ościennych, a uczęszczające do położonych na terenie Miasta Olsztyna
przedszkoli niepublicznych oraz publicznych, prowadzonych przez podmioty
niezaliczane do sfp – dotyczy 2013 r. oraz lat ubiegłych (rozdz. 75809) –
679.167,69 zł (50,29% planu – 1.350.000 zł),
– wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających (rozdz. 75814) –
9.476.459,05 zł (99,78% planu – 9.496.906 zł).
h) Wpływy z opłaty produktowej (rozdz. 90020 §0400)
Plan na 01.01.2013 r.
30.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
30.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
33.983,47 zł
% wykonania
113,28%
Wykonanie obejmuje opłatę przekazywaną przez WFOŚiGW na rachunek gminy,
na podstawie sprawozdania z rodzaju i ilości pozyskanych i przekazanych do
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, złożonego przez gminę
w terminie do 15 lutego każdego roku za rok poprzedni. Wpływy z opłaty
produktowej stanowią źródło finansowania wydatków na zakup pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów.
2. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

498.077.077,00 zł
501.933.984,97 zł
266.779.441,23 zł
53,23%

a) dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

295.930.021,00 zł
300.563.110,01 zł
153.748.534,24 zł
51,15%

b) dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

202.147.056,00 zł
201.370.874,96 zł
113.030.906,99 zł
56,34%
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2.1.Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa (rozdz.: 75621, 75622
§§0010, 0020)
a) Udziały w podatku PIT (rozdz.: 75621, 75622 §0010)
Plan na 01.01.2013 r.
197.094.401,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
197.094.401,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
82.231.957,00 zł
% wykonania
41,72%
z tego:
− udziały gminy
Plan na 01.01.2013 r.
154.715.177,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
154.715.177,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
64.550.478,00 zł
% wykonania
41,72%
− udziały powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

42.379.224,00 zł
42.379.224,00 zł
17.681.479,00 zł
41,72%
Wykres 2
(w złotych)

Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
w latach 2010-2013
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Tabela 2
(w złotych)
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
Wykonanie na 30.06
Wpływy z podatku PIT

2010
68 705 832

2011
73 927 010

2012
80 740 245

2013
82 231 957

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 526 poz. 80 z późn. zm.) wysokość udziałów we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku
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zamieszkałych na terenie gminy wyniesie w 2013 r. 37,42% - na podstawie informacji
z Ministerstwa Finansów znak: ST3/4820/2/2013, przedstawiającej prognozowane
dochody. Natomiast udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
od podatników zamieszkałych na terenie powiatu jest stały i wynosi 10,25%.
Faktyczne wpływy jst uzależnione są od wielkości wpływów pozyskanych przez MF.
b) Udziały w podatku CIT (rozdz.: 75621, 75622 §0020)
Plan na 01.01.2013 r.
12.792.900,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
12.792.900,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
8.021.659,43 zł
% wykonania
62,70%
z tego:
− udziały gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

10.587.400,00 zł
10.587.400,00 zł
6.636.907,40 zł
62,69%

− udziały powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

2.205.500,00 zł
2.205.500,00 zł
1.384.752,03 zł
62,79%
Wykres 3
(w złotych)

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w
latach 2010-2013
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Tabela 3
(w złotych)
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
Wykonanie na 30.06
Wpływy z podatku CIT

2010
5 439 780

2011
6 438 019
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2012
6 440 168

2013
8 021 659

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 526 poz. 80 z późn. zm.) wysokość udziałów we
wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku,
posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała i wynosi
odpowiednio dla gminy - 6,71% a dla powiatu - 1,4%.
2.2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§§2790, 2920)
Plan na 01.01.2013 r.
220.396.665,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
219.200.384,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
133.630.906,00 zł
% wykonania
60,96%
z tego:
− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

89.199.588,00 zł
89.559.022,00 zł
54.962.852,00 zł
61,37%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
131.197.077,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
129.641.362,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
78.668.054,00 zł
% wykonania
60,68%
Wysokość subwencji ogólnej z budżetu państwa na 2013 r. jest planowana
w oparciu o informacje z Ministerstwa Finansów.
Wykres 4
(w złotych)
Subwencja ogólna z budżetu państwa w latach 2010-2013
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2012
częś ć równoważąca
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Tabela 4
(w złotych)
Subwencja ogólna z budżetu państwa:
Subwencja ogólna:
część oświatowa
część równoważąca
suma

2010
110 602 016
3 876 354
114 478 370

2011
120 942 176
3 886 956
124 829 132

a) Część oświatowa (rozdz. 75801 §2920)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

2012
127 425 968
3 710 022
131 135 990

213.416.130,00 zł
211.478.549,00 zł
130.140.640,00 zł
61,54%

− część oświatowa gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

87.896.217,00 zł
88.255.651,00 zł
54.311.168,00 zł
61,54%

− część oświatowa powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

125.519.913,00 zł
123.222.898,00 zł
75.829.472,00 zł
61,54%

b) Część równoważąca (rozdz.: 75831,75832 §2920)
Plan na 01.01.2013 r.
6.980.535,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.980.535,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.490.266,00 zł
% wykonania
50,00%
z tego:
− część równoważąca gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.303.371,00 zł
1.303.371,00 zł
651.684,00 zł
50,00%

− część równoważąca powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

5.677.164,00 zł
5.677.164,00 zł
2.838.582,00 zł
50,00%
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2013
130 140 640
3 490 266
133 630 906

c) Uzupełnienie subwencji ogólnej powiatu (rozdz. 75802 §2790)
Plan na 30.06.2013 r.
741.300,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
0,00 zł
% wykonania
0,00%
z tego na: remont ul. Pstrowskiego w kierunku granic miasta (rozdz. 60015) – bez
wykonania (plan – 741.300 zł); zadania wprowadzone do budżetu miasta na sesji
w miesiącu czerwcu, planowane zakończenie w II półroczu.
2.3. Dotacje celowe z budżetu państwa (§§2010, 2020, 2030, 2110, 2130, 6330)
Plan na 01.01.2013 r.
67.793.111,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
72.846.299,97 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
42.894.918,80 zł
% wykonania
58,88%
z tego:
− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

41.427.856,00 zł
45.701.511,01 zł
27.598.296,84 zł
60,39%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.365.255,00 zł
27.144.788,96 zł
15.296.621,96 zł
56,35%

Wykres 5
(w złotych)
Dotacje z budżetu państwa w latach 2010-2013
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Tabela 5
(w złotych)
Dotacje z budżetu państwa w podziale na zadania
dotacje z budżetu państwa:
zadania własne
zadania zlecone
suma

2010
10 025 511
28 135 920
38 161 431

2011
9 308 812
30 323 314
39 632 126

2012
8 963 073
31 051 043
40 014 116

2013
11 034 602
31 860 317
42 894 919

a) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy (§2010)
Plan na 01.01.2013 r.
33.756.155,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
33.779.685,01 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
17.851.415,01 zł
% wykonania
52,85%
w tym na:
– obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie obsługi
administracyjnej mieszkańców (rozdz. 75011) – 1.180.470 zł (54,50% planu –
2.165.889 zł),
– finansowanie ośrodków wsparcia: Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz. 85203) – 463.000 zł
(47,79% planu – 968.837 zł),
– świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
(rozdz. 85212) 15.469.910 zł (52,81% planu – 29.292.839 zł),
– specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228) –
305.338 zł (44,13% planu – 691.875 zł).
b) Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące powiatu (§2110)
Plan na 01.01.2013 r.
23.899.260,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
24.547.923,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
13.994.152,00 zł
% wykonania
57,01%
w tym na:
− gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 165.600 zł (62,16%
planu – 266.400 zł),
− funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Olsztyna (rozdz. 71015) – 295.310 zł (55,31% planu – 533.902 zł),
− obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie prawa
geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 187.668 zł (52,37% planu –
358.336 zł),
− organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
(rozdz. 75045) – 49.000 zł (100% planu),
− funkcjonowanie KMPSP w Olsztynie (rozdz. 75411) – 7.824.951 zł
(62,65% planu – 12.490.810 zł),
− składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (rozdz. 85156) –
2.342.559 zł (53,83% planu – 4.351.546 zł),
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− funkcjonowanie DPS „Kombatant” oraz prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i z Zaburzeniami
Psychicznymi (rozdz. 85203) – 2.660.770 zł (48,05% planu – 5.537.920 zł),
− funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie (rozdz. 85205) – 210.444 zł (50,83% planu – 414.000 zł),
− funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy
MZdsRZiSON (rozdz. 85321) – 252.350 zł (48,07% planu – 525.009 zł).
c) Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy (§2030)
Plan na 01.01.2013 r.
7.671.701,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
11.775.126,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
9.681.206,83 zł
% wykonania
82,22%
z tego na:
− resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent
rodziny i koordynator pieczy zastępczej (rozdz. 85206) – 62.275,12 zł
(99,64% planu – 62.500 zł),
− składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione
(rozdz. 85213) – 201.716 zł (47,99% planu – 420.333 zł),
− wypłaty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe (rozdz. 85214) – 3.429.603 zł (100% planu),
− zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 2.734.100 zł (100% planu),
− funkcjonowanie MOPS-u (rozdz. 85219) – 1.271.521,71 zł (56,11% planu –
2.266.062 zł),
− program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) –
1.205.991 zł (57,80% planu – 2.086.528 zł),
− pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) – 776.000 zł (100% planu).
d) Dotacje celowe na własne zadania bieżące powiatu (§2130)
Plan na 01.01.2013 r.
2.465.995,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.596.865,96 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.302.469,96 zł
% wykonania
50,16%
z tego na:
– dofinansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej (rozdz. 85202) –
1.224.308 zł (48,61% planu – 2.518.704 zł),
– dofinansowanie funkcjonowania rodzin zastępczych (85204) – 78.161,96 zł
(100% planu).
e) Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne gminy (§6330)
Plan na 30.06.2013 r.
127.700,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
31.925,00 zł
% wykonania
25,00%

27

Dotacja przeznaczona na urządzenie szkolnego placu zabaw w ramach rządowego
programu "Radosna Szkoła" – SP2 i SP15 (rozdz. 80101). W lipcu br. nastąpi zwrot
dotacji w związku nie podjęciem realizacji programu „Radosna szkoła” w SP2.
f) Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych
z organami administracji rządowej (§2020)
Plan na 30.06.2013 r.
19.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
33.750,00 zł
% wykonania
177,63%
z tego na:
– utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 18.000 zł
(100% planu),
– program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (rozdz. 80195) – 14.750 zł
(bez planu),
– ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (rozdz. 92120) – 1.000 zł (100% planu).
3. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ
MIASTA
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

3.160.280,00 zł
5.683.443,00 zł
628.272,40 zł
11,05%

a) dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

2.680.680,00 zł
5.101.559,00 zł
374.172,40 zł
7,33%

b) dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

479.600,00 zł
581.884,00 zł
254.100,00 zł
43,67%

3.1.Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących (§§2440,
2690)
Plan na 01.01.2013 r.
479.600,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
591.884,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
254.100,00 zł
% wykonania
42,93%
z tego na:
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– przebudowę istniejących pomieszczeń i dobudowę pochylni dla potrzeb osób
niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych w ZSE-H ze środków
pochodzacych z WFOŚiGW (rozdz. 80195) – bez wykonania (plan – 53.350 zł);
planowane podpisanie umowy na przełomie września/października br.,
– pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników MUP ze środków
pochodzących z Funduszu Pracy (rozdz. 85333) – 240.000 zł (50,04% planu –
479.600 zł),
– koszty obsługi „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami II”
realizowanego przez MZdsRZiSON ze środków pochodzących z PFRON
(rozdz. 85395) – bez wykonania (plan – 6.534 zł),
– koszty obsługi pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez
MZdsRZiSON ze środków pochodzących z PFRON (rozdz. 85395) – 14.100 zł
(49,63% planu – 28.410 zł),
– przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie
wykładziny antypoślizgowej w pomieszczeniach do nauki i rehabilitacji słuchu
i mowy uczniów i wychowanków SOSWdDN (rozdz. 85495) – bez wykonania
(plan – 24.000 zł).
3.2.Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (§6260)
Plan na 01.01.2013 r.
2.680.680,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
5.091.559,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
374.172,40 zł
% wykonania
7,35%
w tym na: „Rekultywację terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy
ul. Knosały w Olsztynie”, zadanie realizowane przez Wydział Środowiska UMO ze
środków NFOŚiGW (rozdz. 90006) – 374.172,40 (7,69% planu – 4.868.559 zł).
4. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:

253.226.470,00 zł
239.468.666,00 zł
31.607.778,50 zł
13,20%

a) dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

243.331.400,00 zł
225.667.138,00 zł
26.771.474,13 zł
11,86%

b) dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

9.895.070,00 zł
13.801.528,00 zł
4.836.304,37 zł
35,04%
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4.1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących (§§20002009, 2310-2339, 2460-2469, 2700, 2880-2889)
Plan na 01.01.2013 r.
3.625.252,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
5.563.377,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.633.021,34 zł
% wykonania
47,33%
z tego:
− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

2.207.740,00 zł
4.116.244,00 zł
1.816.854,50 zł
44,14%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.417.512,00 zł
1.447.133,00 zł
816.166,84 zł
56,40%

a) Dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi JST
(§§2310, 2320)
Plan na 01.01.2013 r.
488.323,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.611.017,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
935.883,85 zł
% wykonania
58,09%
z tego:
– z Gminą Dywity na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej
(rozdz. 60004) – 582.381,60 zł (53,75% planu – 1.083.582,40 zł),
– z Gminą Stawiguda na wykonywanie przewozów komunikacji miejskiej
(rozdz. 60004) – 39.111,78 zł (100% planu); porozumienie zostało podpisane
na okres 01.01-30.06.2013 r.,
– z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej
(rozdz. 75416) – 53.371,00 zł (48,02% planu – 111.135 zł); porozumienie
dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia dwóch strażników,
– z Powiatem Olsztyńskim w sprawie współfinansowania Centrum Zarządzania
Kryzysowego miasta i powiatu; kwota dotacji wyliczona na podstawie
dwukrotnej średniej miesięcznej płacy inspektora w Starostwie Powiatowym
wraz z pochodnymi (rozdz. 75809) – 47.430,42 zł (50,09% planu – 94.684 zł),
– z Powiatem Szczycieńskim, miastem Siedlce i Powiatem Brodnickim, w sprawie
zwrotu kosztów związanych z pobytem dzieci z tych powiatów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85201) – 82.093,63 zł (104,44% planu –
78.600 zł); dochody przekraczające wielkość planowaną wynikają z faktu, iż
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w trakcie roku z Powiatu Brodnickiego zostało skierowanych 5 dzieci do
placówek opiekuńczo-wychowawczych,
– z powiatami: ostródzkim, nidzickim, olsztyńskim, lidzbarskim, ełckim,
elbląskim, puławskim, bartoszyckim, miastem Elbląg, Bielsko-Biała, Warszawa,
w sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem w rodzinach zastępczych na
terenie Miasta Olsztyna 21 dzieci z tych powiatów (rozdz. 85204) – 121.631,42 zł
(62,68% planu – 194.040 zł),
– z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa
5 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 9.864 zł (100%
planu); dochody zostały przekazane za cały rok.
b) Środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących (§§2000-2009)
Plan na 01.01.2013 r.
2.698.030,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.480.915,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.439.272,49 zł
% wykonania
41,35%
z tego na:
− Antologię warmińską – kreacja i promocja marki regionu – bez wykonania (plan –
53.550 zł),
− Comenius - Partnerski Projekt Szkół – bez wykonania (plan – 68.356 zł),
− Program Leonardo da Vinci – bez wykonania (plan – 139.320 zł),
− Projekt „Pomóż mi osiągnąć sukces” – 165.973,71 zł (100,22% planu –
165.614 zł),
− Projekt „Zainspiruj umysł” – bez wykonania (plan – 312.682 zł),
− Projekt „Nowy Horyzont” – 900.000 zł (43,92% planu – 2.048.984 zł),
− Program „Po wiedzę i rozwój zdolności” – 111.867,66 zł (48,98% planu –
228.402 zł),
− Projekt „Inwestycja w kadry”– 35.615 zł (59,83% planu – 59.527 zł),
− Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” – 17.665 zł
(26,49% - planu 66.693 zł),
− Projekt „Aktywna integracja drogą do zatrudnienia” – 208.151,12 zł (61,62%
planu – 337.787 zł).
c) Środki z innych źródeł (§2700)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

438.899,00 zł
471.445,00 zł
257.865,00 zł
54,70%

z tego:
− środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie „Programu
szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej
sportowo”, realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 5 Mistrzostwa Sportowego (rozdz. 80195) – 194.900 zł (55,26% planu –
352.669 zł),
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− środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie
projektu „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży”, realizowanego przez G13,
ZSO2 i ZSEiT (rozdz. 80195) – 19.113 zł (46,19% – 41.376 zł),
− środki z PFRON na pokrycie 2,5% obsługi zadań Funduszu realizowanych przez
MZdsRZiSON (rozdz. 85395) – 43.852 zł (56,66% planu – 77.400 zł).
4.2. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
(§§6200-6209, 6280-6299, 6300-6309, 6560-6569, 6610-6659)
Plan na 01.01.2013 r.
249.601.218,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
233.905.289,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
28.974.757,16 zł
% wykonania
12,39%
z tego:
− dochody gminy
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

241.123.660,00 zł
221.550.894,00 zł
24.954.619,63 zł
11,26%

− dochody powiatu
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

8.477.558,00 zł
12.354.395,00 zł
4.020.137,53 zł
32,54%

a) Środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych (§6207)
Plan na 01.01.2013 r.
246.233.637,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
230.928.086,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
27.274.328,63 zł
% wykonania
11,81%
z tego na przedsięwzięcia pn:
– „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
(rozdz. 15011) – 6.688.887,61 zł (46,65% planu – 14.339.711 zł),
– „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania
z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” (rozdz. 60015) –
2.914.651,54 zł (25,91% planu – 11.250.834 zł),
– „Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku
i Al. Warszawskiej w Olsztynie” (rozdz. 60015) – bez wykonania (plan –
10.940.695 zł),
– PROGRAM: „Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia
w Olsztynie” (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan – 816.958 zł),
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–

PROGRAM: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego w Olsztynie” (rozdz. 60095) – 13.553.867,96 zł (9,19% planu –
147.558.413 zł,
– „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków
mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie”
(rozdz. 70095) – bez wykonania (plan – 285.155 zł),
– „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na
terenie Miasta Olsztyn” (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan – 2.847.068 zł),
– Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyn” (rozdz. 75023) –
bez wykonania (plan – 139.180 zł),
– „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa
Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”
(rozdz. 90004) – 11.850,19 zł (0,17% planu – 7.046.519 zł),
– „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”
(rozdz. 90095) – 136.640,80 zł (4,47% planu – 3.056.672 zł),
– „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany
w Olsztynie” (rozdz. 90095) – 324.856,09 zł (5,58% planu – 5.823.270 zł,
– „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej
w Olsztynie” (rozdz. 90095) – 641.152,93 zł (13,31% planu – 4.818.852 zł,
– „Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” (rozdz. 92120) –
bez wykonania (plan – 344.865 zł),
– „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem
Krzywym w Olsztynie” (rozdz. 92601) – bez wykonania (plan – 11.971.568 zł),
oraz refundacja środków z lat ubiegłych (rozdz. 75814) – 3.002.421,51 zł (30,99%
planu – 9.688.326 zł), z tego dotycząca przedsięwzięć pn:
• „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu
ulic Partyzantów-Wojska Polskiego”,
• „Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących
tereny Jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta”,
• „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków
mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie”,
• „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne
na terenie Miasta Olsztyna”,
• „Rozwój e-usług i harmonizacja bez danych Miasta Olsztyna”,
• „Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu
Bezpieczny Olsztyn”,
• „Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół
Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie”,
• „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację
i doposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie”,
• „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia –
budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze
w Olsztynie”,
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•
•
•
•

„Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej
w Olsztynie”,
„Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany
w Olsztynie”,
„Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej
w Olsztynie”,
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”.

b) Wpłaty podmiotów partycypujących w inwestycjach miejskich (§§6290-6299)
Plan na 01.01.2013 r.
3.367.581,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.947.203,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.670.428,53 zł
% wykonania
56,68%
z tego na:
− „Budowę i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
(rozdz. 15011) – 1.000.000 zł (69,10% planu – 1.447.203 zł); środki pochodzą
z Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego,
− „Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia” (rozdz. 90095) –
670.428,53 (44,70% – planu 1.500.000 zł).
c) Dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień zawieranych z innymi jst
(§6300)
Plan na 30.06.2013 r.
30.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
30.000,00 zł
% wykonania
100,00%
Porozumienie z Gminą Biskupiec w sprawie pomocy finansowej z przeznaczeniem
na dofinansowanie remontu i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Nr 3 w Biskupcu, funkcjonującej w strukturze KMPSP (rozdz. 75411).
II. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna w I półroczu 2013 r.
Wydatki budżetowe Miasta Olsztyna zaplanowane zostały na dzień 1 stycznia 2013 r.
w wysokości 1.049.343.304 zł. Do 30 czerwca 2013 r. plan uległ zwiększeniu o kwotę
31.347.334,97 zł do kwoty 1.080.690.638,97 zł i został wykonany w 35,43%
tj. na kwotę 382.841.579,31 zł, z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
719.766.211,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
730.464.753,97 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
349.023.040,30 zł
% wykonania
47,78%
2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

329.577.093,00 zł
350.225.885,00 zł
33.818.539,01 zł
9,66%
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Wykonane na 30 czerwca 2013 r. wydatki bieżące stanowią 91,17% wydatków ogółem,
natomiast wykonane wydatki majątkowe 8,83% wydatków ogółem. Wydatki bieżące
wzrosły w I półroczu br. o 10.698.542,97 zł, natomiast wydatki majątkowe
o 20.648.792 zł.
Wydatki budżetowe realizowane są przez 101 jednostek budżetowych, w tym Urząd
Miasta Olsztyna. Każdy wydatek budżetowy jest w budżecie przypisany do określonego
dysponenta – jednostki budżetowej (w przypadku Urzędu Miasta dysponentami
są poszczególne komórki organizacyjne).
Opis przebiegu wykonania wydatków budżetu został zaprezentowany w następujący
sposób:
− wg działów klasyfikacji budżetowej, w którym zaprezentowano zadania oraz
przedsięwzięcia z podziałem na bieżące i majątkowe wraz z podaniem kwot planu,
wykonania na 30.06.2013 r., procentowego udziału wykonania poszczególnych
zadań (przedsięwzięć), dysponentów realizujących zadania (przedsięwzięcia) oraz
źródeł finansowania zadań z podziałem na bieżące i majątkowe w danym dziale,
− odrębnie dla każdego wydziału Urzędu Miasta Olsztyna, w którym zostały opisane
zadania oraz przedsięwzięcia, z podaniem kwot planu, wykonania na 30.06.2013 r.,
poziomu wykonania danego zadania (przedsięwzięcia), rozdziału w jakim wydział
realizuje dane zadanie (przedsięwzięcie) oraz źródeł finansowania z podziałem na
bieżące i majątkowe,
− odrębnie dla każdej jednostki budżetowej, w której zostały opisane zadania oraz
przedsięwzięcia, z podaniem kwot planu, wykonania na 30.06.2013 r., poziomu
wykonania danego zadania (przedsięwzięcia), rozdziału w jakim jednostka realizuje
dane zadanie (przedsięwzięcie) oraz źródeł finansowania zadań jednostki
budżetowej z podziałem na bieżące i majątkowe.
Wydatki budżetu przedstawione zostały w Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej
w szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące
i majątkowe.
Wydatki majątkowe w znacznej mierze dotyczą wydatków na przedsięwzięcia ujęte
w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021, dlatego opis w tym
zakresie został ograniczony do wypunktowania tych zadań w działach klasyfikacji
budżetowej oraz przy dysponentach środków budżetowych realizujących zadania.
Źródłami finansowania wydatków budżetowych są:
1) w przypadku wydatków bieżących:
- środki własne budżetu miasta – 306.987.841,61 zł (46,99% planu –
653.367.110 zł), w tym 18.086,53 zł (6,99% planu – 258.901 zł) jako wkład
własny w zadania współfinansowane z budżetu UE,
- środki i dotacje z budżetu państwa – 40.939.085,71 zł (56,13% planu –
72.930.707,97 zł),
- środki z budżetu UE – 660.530,68 zł (20,76% planu – 3.181.007 zł),
- środki z funduszy celowych – 219.488,10 zł (37,08% planu – 591.884 zł),
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- inne środki – 154.914,03 zł (39,31% – 394.045 zł),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE – 61.180,17 zł (bez planu),
2) w przypadku wydatków majątkowych:
- środki własne budżetu miasta – 14.991.822,63 zł (14,62% planu –
102.560.506 zł), w tym 4.460.927,68 zł (6,87% planu – 64.960.923 zł) jako
wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE,
- środki i dotacje z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 1.574.903 zł),
- środki z budżetu UE – 15.936.208,76 zł (7,18% planu – 221.814.054 zł),
- środki z funduszy celowych – 374.172,40 zł (7,35% planu – 5.091.559 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan – 1.500.000 zł),
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 442.473,36 zł (71,73% planu – 616.835 zł),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.073.861,86 zł (1.045,87% planu –
198.291 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 16.869.737 zł).
1. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej
Wydatki bieżące w poszczególnych działach realizują nw. jednostki budżetowe:
Dział

Urząd Miasta Olsztyna (UMO)

Pozostałe jednostki budżetowe

W. Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
010

„GGN”; W. Finansów „F”; W. Podatków i Opłat
„PL”

150

Jednostka Realizująca Projekt IV „JRP IV”
Jednostka Realizująca Projekt I „JRPI”; Jednostka

600

Realizująca Projekt V „JRP V”; W. Inwestycji

Komunikacji Miejskiej „ZKM”

Miejskich „IM”; GGN
630

W. Kultury, Promocji i Turystyki „KPT”

700

W. Spraw Lokalowych „L”**; GGN; IM; F

Miejski Zarząd Dróg i Mostów „MZDiM”; Zarząd

W. Administracyjno-Gospodarczy „AG”;
710

W. Organizacji i Kadr „OK”; W. Informatyki „I”;

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Biuro Planowania Przestrzennego „PP”***; W.

„PINB”

Rozwoju Miasta „RM”****; GGN; IM
W. Komunikacji „K’; W. Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności „KOL”; Biuro
Rady Miasta „BRM”; Biuro Strategii Rozwoju
750

Miasta „SR”*****; W. Obsługi Funduszy
Europejskich „OF”; W. Zdrowia i Polityki
Społecznej „Z”; Biuro Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi „PO”; Biuro Komunikacji
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Społecznej „KS”; Biuro Obsługi Klienta „BOK”;
Biuro Sportu i Rekreacji „S”; Pełnomocnik
Prezydenta Miasta Olsztyna ds.
Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej
„PPG”******; JRPI; F; OK; AG; IM; L; GGN;
KPT; PL; I; RM
751

OK; AG

754

KOL; AG; IM

757

B*

758

W. Edukacji „E”; F; B*

Komenda Miejska PSP „KMPSP”; Straż Miejska
„SM”

jednostki nadzorowane przez UM (E);
801

jednostki nadzorowane przez UM (Z): Zespół

E; I; AG; IM; KS

Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,
Edukacyjnych i Diagnostycznych „ZPOWEiD”
jednostki nadzorowane przez UM (Z): Miejski Zespół
Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MZPiTU”; Miejski
Urząd Pracy „MUP”; ZPOWEiD; Dom Dziecka

851

Z

„DDz”; Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 „RDDz3”;
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 „RDDz2”; Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej „MOPS”
jednostki nadzorowane przez UM (E): ZSE-H
jednostki budżetowe nadzorowane przez UM (Z):
MOPS; MZPiTU; ZPOWEiD; DDz; RDDz2;

852

RDDz3; DPS w Olsztynie; DPS „Kombatant”;

Z; IM; B*

Świetlica Terapeutyczna Nr 1 i Nr 2 „ŚT1” i „ŚT2”;
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „SOW”
jednostki budżetowe nadzorowane przez UM (Z):
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych

853

„MZdsRZiSON”; Zespół Żłobków Miejskich

Z; IM

„ZŻM”; MUP; MOPS;
jednostki nadzorowane przez UM (E): ZSE-H;
ZSO2; SP18
jednostki nadzorowane przez UM (E);
854

E; B*; IM; Z

jednostki budżetowe nadzorowane przez UM (Z):
MOPS

900
921
926

W. Środowiska „SD”; AG; IM; JRP I; OK.; GGN;

MZDiM; Schronisko dla Zwierząt „SdZ”; Zarząd

OF; I

Zieleni Miejskiej „ZZM”; ZKM

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków „MKZ”;
KPT; IM; AG
AG; S; IM; JRPI

jednostki nadzorowane przez UM (E); OSiR
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* Wydział Budżetu realizuje dochody oraz wydatki na obsługę długu publicznego, które
nie są ujęte w planach finansowych jednostek budżetowych (w tym w komórkach
organizacyjnych Urzędu Miasta Olsztyna), dlatego został wymieniony jako realizujący
wydatki w działach 757, 758, 852 i 854.
** Wydział Spraw Lokalowych został zlikwidowany z dniem 28 lutego 2013 r., jego
zadania przejął ZLiBK, a w zakresie nadzoru nad ZLiBK – Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
*** Biuro Planowania Przestrzennego zostało zlikwidowane z dniem 1 lutego 2013 r.
W I półroczu część środków ujętych w planie finansowym Biura została przeniesiona
do planu finansowego nowo utworzonego Wydziału Rozwoju Miasta.
**** Wydział Rozwoju Miasta został utworzony z dniem 1 lutego 2013 r., który przejął
realizację zadań po zlikwidowanych wydziałach Urzędu Miasta Olsztyna: SR oraz PP.
***** Biuro Strategii Rozwoju Miasta zostało zlikwidowane z dniem 1 lutego 2013 r.,
jego część zadań przejął UMO(RM) oraz UMO(PPG).
****** Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej został utworzony
z dniem 1 lutego br., który przejął realizację części zadań po zlikwidowanym wydziale
UMO(SR).
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.040,00 zł
15.414,01 zł
14.618,22 zł
94,84%

Do zadań bieżących realizowanych w tym dziale należy:
1) obowiązkowe wpłaty na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, szacowane
na podstawie prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego (rozdz. 01030) –
1.244,21 zł (60,99% planu – 2.040 zł),
2) wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom, które finansowane
są z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 01095) – 13.374,01 zł (100% planu).
Źródłem finansowania wydatków bieżących są:
- środki własne budżetu miasta – 1.244,21 zł (60,99% planu – 2.040 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 13.374,01 zł (100% planu).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: GGN, F, PL.
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Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.048.936,00 zł
26.623.230,00 zł
9.041.131,38 zł
33,96%

544.825,00 zł
544.825,00 zł
7.755,30 zł
1,42%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

25.504.111,00 zł
26.078.405,00 zł
9.033.376,08 zł
34,64%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z UMO(JRPIV) (rozdz. 15011) – 7.755,30 zł
(1,42% planu – 544.825 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – bez wykonania (137.647 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące: – 7.755,30 zł (1,90% planu – 407.178 zł), z tego: zakup
usług pozostałych – 7.755,30 zł (plan – 357.678 zł) oraz opłata na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego – bez wykonania (plan – 49.500 zł).
Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowanym z budżetu UE realizowane
przez UMO(JRPIV) oraz UMO(OF) jest „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku
Naukowo-Technologicznego” – 9.033.376,08 zł (34,64% planu – 26.078.405 zł)
(rozdz. 15011).
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
W I półroczu poniesione wydatki bieżące związane były z zamówieniem operatu
szacunkowego wartości najmu powierzchni (trwa już nabór najemców) oraz
opatentowaniem nazwy i znaku Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Obecnie trwają prace związane z ubezpieczeniem obiektu, wyborem firmy ochraniającej
oraz sprzątającej. Pozostałe działania, jak również plan wydatków bieżących w II
półroczu będą realizowane przez nową jednostkę budżetową Olsztyński Park NaukowoTechnologiczny (rozdz. 15011).
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Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 7.755,30 zł (1,42% planu –
544.825 zł),
2) wydatki majątkowe:
− środki własne budżetu miasta – 2.433.376,09 zł (60,21% planu – 4.041.587 zł),
w tym 2.433.376,09 zł (60,21% planu – 4.041.587 zł) jako wkład własny
w zadania współfinansowane z budżetu UE,
- środki i dotacje z budżetu państwa – bez wykonania (plan – 1.447.203 zł),
- środki z budżetu UE – 6.599.999,99 zł (44,25% planu – 14.914.005 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 5.675.610 zł).
Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest JRPIV Urzędu Miasta Olsztyna.
Dział 600 Transport i łączność
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

285.213.322,00 zł
296.136.564,00 zł
48.662.224,12 zł
16,43%

90.933.944,00 zł
91.081.381,00 zł
37.189.860,44 zł
40,83%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

194.279.378,00 zł
205.055.183,00 zł
11.472.363,68 zł
5,59%

Zadania bieżące realizowane w tym dziale klasyfikacji obejmują w I półroczu br.:
1) wydatki na remonty związane z utrzymaniem dróg publicznych w miastach na
prawach powiatu m.in.: oznakowanie pionowe, naprawy i konserwacje sygnalizacji,
przeglądy okresowe mostów (rozdz. 60015) – 771.232,11 zł (16,69% planu –
4.621.800 zł),
2) wydatki na remonty związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych m.in.:
oznakowanie pionowe, naprawy i konserwacje sygnalizacji, przeglądy okresowe
mostów (rozdz. 60016) – 1.755.177,24 zł (24,51% planu – 7.160.000 zł),
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3) wydatki związane z funkcjonowaniem ZKM (rozdz. 60004) – 2.438.238,06 zł
(17,59% planu – 13.859.716 zł),
4) zakup usług w zakresie zbiorowego transportu lokalnego (rozdz. 60004) –
30.780.203,44 zł (50,83% planu – 60.555.600 zł).
Zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez MZDiM jest Zakup wag przewoźnych
do ważenia pojazdów ciężarowych (rozdz. 60095) – 58.080,60 zł (100% planu).
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie” (rozdz. 60015) – bez wykonania (plan –
148.879 zł); (realizuje UMO(IM)),
2) „Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od grania Miasta
do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)” (rozdz. 60015) –
bez wykonania (plan – 50.100 zł); (realizuje UMO(JRPI)),
3) „Przebudowa ulicy Jeziołowicza” (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan –
420.000 zł); (realizuje MZDiM),
4) „Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika” (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan –
243.478 zł); (realizuje MZDiM),
5) „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty
grunt)” (rozdz. 60016) – 298.280,02 zł (14,91% planu – 2.000.000 zł); (realizuje
UMO(GGN)),
6) „Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków”
(rozdz. 60016) – 55.350 zł (19,13% planu – 289.400 zł); (realizuje JRPI)),
7) „Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych”
(rozdz. 60017) – bez wykonania (plan – 502.000 zł); (realizuje UMO(IM)).
Przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu UE:
1) „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania
z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” (rozdz. 60015) –
3.689.093,52 zł (16,08% planu – 22.937.238 zł); (realizuje MZDiM),
2) „Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku
i Al. Warszawskiej w Olsztynie” (rozdz. 60015) – bez wykonania (plan –
12.871.406 zł); (realizuje UMO(JRPV)),
3) „PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia
w Olsztynie” (rozdz. 60016) – bez wykonania (plan – 1.331.475 zł); (realizuje
MZDiM),
4) „PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego w Olsztynie” (rozdz. 60095) – 7.371.559,54 zł (4,49% planu –
164.203.126 zł); (realizuje ZKM oraz UMO(JRPV)).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłami finansowania wydatków w tym dziale są:
1) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 37.189.860,44 zł (40,83% planu –
91.081.381 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 3.104.532,90 zł (9,44% planu – 32.870.520 zł)
w tym 144.034,86 zł (0,63% planu – 22.738.859 zł) jako wkład własny
w zadania współfinansowane z budżetu UE,
- środki z budżetu UE – 8.221.708,76 zł (4,82% planu – 170.566.900 zł),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE – 146.122,02 zł (bez planu),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 1.617.763 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: JRPI, JRPV, IM, GGN oraz jednostki budżetowe MZDiM i ZKM.
Dział 630 Turystyka
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

60.000,00 zł
60.000,00 zł
44.500,00 zł
74,17%

Dotacja celowa udzielona z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji fundacjom oraz stowarzyszeniom na realizację zadania
„Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki własne budżetu Miasta (rozdz.
63095).
Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest UMO(KPT).
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.158.602,00 zł
8.981.920,00 zł
2.632.632,78 zł
29,31%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.346.970,00 zł
5.378.354,00 zł
2.552.931,23 zł
47,47%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

2.811.632,00 zł
3.603.566,00 zł
79.701,55 zł
2,21%

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych
w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali
mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz
remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
(rozdz. 70004) – 1.442.888 zł (48,10% planu – 3.000.000 zł).
Działalność UMO(GGN) dotycząca administrowania nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz utrzymywania porządku na nieruchomościach nierozdysponowanych
(będących w zasobie Skarbu Państwa) (rozdz. 70005) – 1.019.188,08 zł (45,58% planu
– 2.236.284 zł).
Przedsięwzięciem inwestycyjnym jest „Termomodernizacja elewacji oraz remont dachu
MHT „Zatorzanka” (rozdz. 70095) – 25.000 zł (4,89% planu – 510.835 zł), na które
udzielona została dotacja celowa dla Zakładu Targowisk Miejskich.
Przedsięwzięciem współfinansowanym z budżetu UE jest „Poprawa atrakcyjności
zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej
nr 32B i 32C w Olsztynie” (rozdz. 70095) – 54.701,55 zł (1,77% planu – 3.092.731 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 2.392.723,11 zł (46,81% planu – 5.111.954 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 160.208,12 zł (60,14% planu – 266.400 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 79.701,55 zł (2,73% planu – 2.918.411 zł),
w tym 1.893,29 zł (0,08% planu – 2.322.876 zł) jako wkład własny w zadania
współfinansowane z budżetu UE,
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 285.155 zł),
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- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 400.000 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: GGN, L, IM, F.
Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

2.332.362,00 zł
2.317.152,00 zł
455.356,08 zł
19,65%

1.538.362,00 zł
1.523.152,00 zł
435.356,08 zł
28,58%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

794.000,00 zł
794.000,00 zł
20.000,00 zł
2,52%

Zadanie bieżące ujęte w tym dziale klasyfikacji obejmują:
1) wydatki UMO(PP, RM, AG, I, GGN), w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe,
składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, wyposażenia i usług remontowych,
związane z pracami oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz
planami zagospodarowania przestrzennego (rozdz.: 71004, 71012, 71013, 71014) –
46.991,16 zł (6,07% planu – 774.250 zł),
2) działalność bieżącą PINB, w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe i pochodne,
wynagrodzenia bezosobowe, zakup energii, usług remontowych, usług dostępu
do sieci Internet, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe (rozdz. 71015) – 281.104,95 zł (52,65% planu –
533.902 zł),
3) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (rozdz.
71012) – 9.259,97 zł (34,30% planu – 27.000 zł),
4) dotację przedmiotową dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
w zakresie:
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•
•

utrzymania cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej (rozdz. 71035) –
80.000 zł (47,06% planu – 170.000 zł),
utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 18.000 zł (100%
planu).

Przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym przez UMO(IM) jest „Rozbudowa
cmentarza komunalnego „Za Wadągiem” w zakresie funkcjonalnej obsługi ludności”
(rozdz. 71035) – 20.000 zł (2,52% planu – 794.000 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 136.251,13 zł (14,34% planu – 950.250 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 299.104,95 zł (52,21% planu – 572.902 zł),
2) wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – 20.000 zł (2,52% planu –
794.000 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale jest PINB oraz Wydziały Urzędu
Miasta Olsztyna: PP, AG, OK, GGN, IM, I, RM.
Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

58.645.169,00 zł
56.867.497,00 zł
27.269.482,55 zł
47,95%

51.154.367,00 zł
50.819.296,00 zł
25.900.271,34 zł
50,97%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.490.802,00 zł
6.048.201,00 zł
1.369.211,21 zł
22,64%
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Zadania bieżące realizowane w tym dziale klasyfikacji obejmują m.in.:
1) wydatki związane z funkcjonowaniem UMO, w tym m.in. wynagrodzenia
i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zfśs, podróże służbowe, obsługa
finansowo-kasowa,
zasądzone
renty,
koszty
postępowania
sądowego
i prokuratorskiego, kary i odszkodowania, szkolenia, obsługa administracyjnogospodarcza, obsługa informatyczna, Kancelaria Ogólna, badanie sprawozdania
finansowego, szkolenia, ISO 9000 (rozdz.: 75020, 75023, 75095),
2) obsługę zadań zleconych gminy i powiatu, finansowanych z dotacji celowych
z budżetu państwa dotyczących zadań z zakresu prawa geodezyjnego
i kartograficznego (rozdz. 75011) – 1.368.136,04 zł (54,20% planu – 2.524.225 zł),
3) obsługę Rady Miasta Olsztyna, w tym diety Radnych (rozdz. 75022) –
303.770,58 zł (40,94% planu – 742.000 zł),
4) wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyna – Rad Osiedli (rozdz. 75095) –
137.282,23 zł (37,60% planu – 365.120 zł),
5) wydatki dotyczące kwalifikacji wojskowych i służby zastępczej (rozdz. 75045) –
35.223,56 zł (71,88% planu – 49.000 zł),
6) obsługę spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji (rozdz. 75020) –
983.002,93 zł (47,49% planu – 2.069.934 zł),
7) opłatę składek członkowskich gminy (rozdz. 75095) – 183.391,44 zł (73,02% planu
– 251.136 zł),
8) gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 75023) – 60.956,28 zł (10,79% planu –
565.055 zł), realizacja wydatków planowana jest na II półrocze; zwiększenie planu
związane jest z wprowadzeniem do planu opłat za gospodarowanie odpadami
od przedsiębiorców i instytucji publicznych,
9) remont Ratusza (rozdz. 75023): wymiana rynien i rur spustowych, naprawa
elementów kamiennych elewacji, naprawa schodów zewnętrznych oraz wykonanie
zadaszenia wejść od strony dziedzińca, konserwacja i zabezpieczenie konstrukcji
dachu, remont i adaptacja części galerii sali sesyjnej, remont ścian archiwum USC
kondygnacji podziemnej, remont odwodnienia, posadzek i izolacji balkonów,
przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do zasilania budynków
biurowych, wymiana centralnego ogrzewania w sali konferencyjnej Wydziału
Zamówień Publicznych, dokończenie dokumentacji projektowej p.poż. i windy –
11.070 zł (2,77% planu – 400.000 zł),
10) Promocję Miasta Olsztyn poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki
siatkowej (rozdz. 75075) – 500.000 zł (100% planu),
11) Promocję Miasta Olsztyn poprzez sport podczas rozrywek I ligi piłki ręcznej
mężczyzn (rozdz. 75075) – 50.000 zł (100% planu),
12) dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 75095) – 36.000 zł
(100% planu),
13) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji stowarzyszeniom na realizację zadań: Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży – wolontariat oraz
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Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej (rozdz. 75095) – 18.200 zł
(91% planu – 20.000 zł).
Przedsięwzięcia bieżące:
1) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej północno-wschodniej Polski i Obwodu
Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras rowerowych” (rozdz.
75075) – bez wykonania (plan – 1.608 zł); (realizuje UMO(KPT)),
2) realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (rozdz. 75023) – 70.512,40 zł
(10,98% planu – 642.089 zł); (realizuje UMO(JRPI)),
3) „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” (rozdz. 75075) – 14.660 zł
(100% planu); (realizuje UMO(KPT)).
Przedsięwzięciem bieżącym współfinansowanym z budżetu UE realizowanym przez
UMO(KPT) jest „Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn” (rozdz. 75075) –
bez wykonania (plan – 350.000 zł).
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Interaktywny Urząd w Olsztynie” (rozdz. 75023) – 8.856 zł (8,86% planu –
100.000 zł); (realizuje UMO(I)),
2) PROGRAM: „Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i Modernizacja” (rozdz.
75023) – 75.167 zł (12,52% planu – 600.162 zł); (realizuje UMO(I)),
3) „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne
na terenie Miasta Olsztyna” (rozdz. 75023) – 240.048,72 zł (100% planu); (realizuje
UMO(I)),
4) „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta
Olsztyn” (rozdz. 75023) – 288.743,62 zł (58,08% planu – 497.110 zł); (realizuje
UMO(I)).
Przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu UE:
1) „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie
Miasta Olsztyn” (rozdz. 75023) – 756.395,87 (22,09% planu – 3.423.396 zł);
(realizuje UMO(I)),
2) „Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna” (rozdz. 75023) –
bez wykonania (plan – 866.289 zł); (realizuje UMO(GGN)),
3) „Portal Turystyczny Olsztyna” (rozdz. 75075) – bez wykonania (planu –
321.195 zł); (realizuje UMO(KS)).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 24.496.911,74 zł (50,77% planu –
48.246.071 zł),
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- środki i dotacje z budżetu państwa – 1.403.359,60 zł (54,54% planu –
2.573.225 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 564.985,07 zł (28,52% planu – 1.981.028 zł),
w tym 156.179,45 zł (20,91% planu – 746.756 zł) jako wkład własny w zadania
współfinansowane z budżetu UE,
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 2.986.248 zł),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE – 804.226,14 zł (405,58% planu –
198.291 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 882.634 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: F, PL, IM, I, AG, L, K, GGN, OK, KOL, KPT, Z, OF, BRM, SR, BOK, KS,
PO, JRP I, S, RM, PPG.
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.853,00 zł
26.853,00 zł
8.911,41 zł
33,19%

Zadaniem bieżącym realizowanym w tym dziale klasyfikacji budżetowej jest
prowadzenie rejestru wyborców, w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa (rozdz. 75101).
Środkami budżetowymi w tym dziale dysponują Wydziały Urzędu Miasta Olsztyna:
AG, OK.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

17.747.036,00 zł
18.922.375,00 zł
9.833.238,14 zł
51,97%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

16.937.855,00 zł
17.987.327,00 zł
9.693.103,50 zł
53,89%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

809.181,00 zł
935.048,00 zł
140.134,64 zł
14,99%

Zadania bieżące realizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej obejmują:
1) wydatki związane z utrzymaniem KMPSP, SM, tym m.in. wynagrodzenia osobowe
i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
żołnierzy, i funkcjonariuszy, zfśs, podróże służbowe, obsługa administracyjno gospodarcza (rozdz.: 75411, 75416) – 9.237.699,60 zł (53,62% planu –
17.228.472 zł),
2) środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla
KMPSP (rozdz. 75411) – 300.000 zł (100% planu),
3) zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby dzielnicowych – funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji (rozdz. 75405) – 4.367,46 zł (54,59% planu – 8.000 zł),
4) wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz.
75412) – 11.819,44 zł (21,15% planu – 55.897 zł),
5) wydatki związane z działalnością UMO(KOL, AG) w zakresie obrony cywilnej,
zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna oraz zarządzania kryzysowego (rozdz.:
75414, 75415, 75421, 75495) – 138.241,11 zł (35,27% planu – 391.918 zł).
Zadania inwestycyjne:
1) Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny
Olsztyn (rozdz. 75414) – bez wykonania (plan – 506.181 zł); (realizuje
UMO(KOL)),
2) Środki na Fundusz Wsparcia PSP (rozdz. 75411) – 30.000 zł (100% planu);
(realizuje UMO(KOL)),
3) Przeniesienie i doposażenie serwerowi Centrum Zarządzania Kryzysowego
(rozdz. 75414) – 11.494,64 zł (19,16% planu – 60.000 zł); (realizuje UMO(KOL)).
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta” (rozdz. 75414) –
94.950 zł (58,25% planu – 163.000 zł); (realizuje UMO(KOL)),
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2) „Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich” (rozdz. 75414) –
bez wykonania (plan – 60.000 zł); (realizuje UMO(KOL)),
3) „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie”
(rozdz. 75414) – 3.690 zł (18,45% planu – 20.000 zł); (realizuje UMO(KOL)),
4) „Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej
i KOL” (rozdz. 75416) – bez wykonania (plan – 95.867 zł); (realizuje UMO(IM)).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 2.909.747,86 zł (52,94% planu – 5.496.517 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 6.783.355,64 zł (54,31% planu –
12.490.810 zł,
2) wydatki majątkowe:
− środki własne budżetu miasta – 140.134,64 zł (27,70% planu – 505.867 zł),
w tym bez wykonania (plan – 77.000 zł) jako wkład własny w zadania
współfinansowane z budżetu UE,
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania
(plan – 429.181 zł).
Dysponentami środków budżetowych w dziale są Wydziały Urzędu Miasta Olsztyna:
AG, IM, KOL oraz SM i KMPSP.
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

17.388.149,00 zł
17.155.724,00 zł
6.010.662,22 zł
35,04%

Planowane w tym dziale wydatki stanowią obciążenie budżetu z tytułu odsetek
od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, kredytów planowanych do zaciągnięcia
w roku bieżącym, kredytu w rachunku bieżącym, jaki może zostać zaciągnięty w roku
bieżącym w celu zachowania płynności finansowania zadań, pożyczki zaciągniętej
w NFOŚ oraz z tytułu odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach
2005-2006.
Wydatki poniesione na obsługę długu miasta obejmują (rozdz. 75702):
1) odsetki od kredytów zaciągniętych 5.817.505,37 zł (45,05% planu – 12.912.188 zł),
2) odsetki od pożyczki oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku –
910,08 zł (0,03% planu – 2.685.606 zł),
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3) odsetki od pożyczki NFOŚiGW 2009-2010 – 192.246,77 zł (47,44% planu –
405.270 zł),
4) odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – bez wykonania (plan –
1.142.660 zł); zapłata nastąpi w grudniu br.,
5) odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan – 10.000 zł).
Odsetki, o których mowa w punktach 1-2 płacone są co miesiąc do 25 dnia miesiąca
w wysokości wynikającej z umownych naliczeń.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

10.089.800,00 zł
9.390.594,00 zł
3.561.697,45 zł
37,93%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

100.000,00 zł
100.000,00 zł
bez wykonania

10.189.800,00 zł
9.490.594,00 zł
3.561.697,45 zł
37,53%

Dokonywane przez miasto rozliczenia finansowe obejmują:
1) zwroty dotacji (rozdz. 75809) – 121.797,49 zł (43,50% planu – 280.000 zł),
2) wpłaty do budżetu państwa na część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
(rozdz. 75832) – 3.239.899,96 zł (50% planu – 6.479.800 zł); wpłaty następują co
miesiąc,
3) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej oświatowej subwencji ogólnej
za lata poprzednie (rozdz. 75801) – 200.000 zł (100% planu),
4) rezerwę ogólną (rozdz. 75818) – plan – 660.794 zł, która została rozdysponowana w
wysokości 399.206 zł z przeznaczeniem na:
a) zwrot dotacji wraz z odsetkami w wysokości 234.206 zł (dotacja – 202.200 zł,
odsetki - 32.006 zł); zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z budżetu
państwa na realizację w 2010 r. zadania własnego polegającego na udzielaniu
uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Jako dzień zwrotu dotacji
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wraz z odsetkami przyjęto 31 stycznia br. Zwrot dokonywany jest zgodnie z
decyzją Ministra Finansów,
b) wykonanie ekspertyz określających nośność wiaduktu w ciągu ulicy Towarowej
– 65.000 zł,
c) konieczność uregulowania zobowiązań wynikających z wyroku sądowego –
100.000 zł,
5) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
(rozdz. 75818) – plan – 1.770.000 zł, która została rozdysponowana w wysokości
300.000 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży
Pożarnej,
6) rezerwa celowa na inwestycje i zadania inwestycyjne (rozdz. 75818) – bez
rozdysponowania (plan –100.000 zł).
Suma rezerw celowych utworzonych na 2013 rok nie przekracza progu 5%, o którym
mowa w ustawie o finansach publicznych.
Rezerwy w trakcie roku podlegały rozdysponowaniu przez Prezydenta Olsztyna
w drodze zarządzeń, bądź przez Radę Miasta w drodze uchwał zgodnie
z przeznaczeniem.
Dysponentem środków budżetowych w tym dziale jest Wydział Urzędu Miasta
Olsztyna: B.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym 77 jednostek oświatowych. Zadania
finansowane w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza realizowane są w 2013 r. przez 77 jednostek prowadzonych przez Miasto
Olsztyn, w skład których wchodzą 143 oświatowe jednostki organizacyjne.
Zadania w ww. działach realizują ponadto następujące jednostki organizacyjne Miasta
i Urzędu Miasta:
− Wydział Edukacji,
− Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
− Wydział Informatyki,
− Wydział Inwestycji Miejskich,
− Zespół Placówek
Opiekuńczo
Wychowawczych,
Edukacyjnych
i Diagnostycznych,
− Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej,
− Wydziału Budżetu,
− Biuro Komunikacji Społecznej,
− Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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W mieście funkcjonuje 120 jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister,
którym Miasto Olsztyn w I półroczu udzielało dotacji podmiotowych.
Poziom wykonania wydatków bieżących w obu działach wyniósł na dzień 30 czerwca
br. 53,15%.
Tabela Nr 6
Wydatki bieżące poszczególnych dysponentów i wybranych zadań w działach 801 i 854
Plan
30.06.2013 r.

Poz.

Rodzaje wydatków

1

Wydatki jednostek oświatowych (bez
ujętych w wierszu 2 i zadań remontowych
ujętych w wierszu 6)

2

Wydatki ZPOW,EiD

3
4

5
6

Wydatki UMO(E)
(bez zadań ujętych w wierszach 4-6)
Dotacje podmiotowe dla jednostek
oświatowych prowadzonych przez inne
podmioty niż Miasto Olsztyn UMO(E)
Dotacje celowe na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom UMO(E)
Wydatki na remonty (jednostki
oświatowe, UMO(E) i UMO(IM))

7

Wydatki UMO(I) i UMO(AG)

8

Wydatki MOPS

9

Wydatki UMO(Z), UMO(B), UMO(KS)
Razem dział 801 i 854
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Wykonanie 30.06.2013 r.
w zł
w%

234 832 576 127 016 076,90

54,09

1 022 309

524 258,39

51,28

855 456

246 094,38

28,77

64 514 987

33 936 475,14

52,60

73 640

73 640,00

100,00

4 201 196

206 683,56

4,92

110 107

3 013,81

2,74

1 079 500

892 907,00

82,71

247 406

234 709,00

94,87

306 937 177 163 133 858,19

53,15

Tabela Nr 7
Wydatki w I półroczu w podziale na źródła pochodzenia środków
Plan
30.06.2013 r.

Źródło środków
WWG
WWP
DWG
DZG
XWG
XWP
ZWG
ZWP
FWG
FWP
UWG
UWP

Środki własne na zadania własne

Wykonanie 30.06.2013 r.
w zł

w%

305 311 891

162 038 934,18

53,07

776 000

746 203,00

96,16

40 050

24 929,00

62,24

394 045

154 914,03

39,31

Środki z budżetu UE

337851

107697,80

31,88

Środki funduszy celowych

77 340

0,00

0,00

0

61 180,17

X

306 937 177

163 133 858,19

53,15

Dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania własne
Dotacje celowe z budżetu państwa na
zadania zlecone
Środki z innych źródeł (związki
sportowe, fundacje, stowarzyszenia)

Wyprzedzające finansowanie zadań
UE
Razem gmina i powiat

Wydatki bieżące jednostek oświatowych
1) Wynagrodzenia i pochodne
Tabela Nr 8
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w I półroczu
Poz.

Plan
30.06.2013 r.

Paragraf

1

401

2

401

3

404

4

404

5

Wynagrodzenia osobowe
pracowników – nauczyciele
Wynagrodzenia osobowe
pracowników – niebędący
nauczycielami
Dodatkowe wynagrodzenie roczne –
nauczyciele

Wykonanie 30.06.2013 r.
w zł
w%

122 484 738

61 909 070,76

50,54

27 269 165

13 468 726,10

49,39

9 612 018

9 594 527,01

99,82

Dodatkowe wynagrodzenie roczne –
niebędący nauczycielami

2 178 251

2 170 819,66

99,66

411

Składki na ubezpieczenia społeczne

27 570 517

14 567 011,42

52,84

6

412

Składki na Fundusz Pracy

3 707 425

1 641 710,89

44,28

7

417

Wynagrodzenia bezosobowe

550 661

239 452,31

43,48

193 372 775

103 591 318,15

53,57

Razem
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Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosło
103.591.318,15 zł, co stanowi 53,57% planowanej na ten cel kwoty oraz 63,50% ogółu
poniesionych wydatków bieżących w działach 801 i 854.
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią główną część wydatków na oświatę,
natomiast określenie faktycznych potrzeb w tym zakresie jest najtrudniejszym
elementem planowania wydatków w tej dziedzinie, zwłaszcza przy szacowaniu skutków
finansowych takich zdarzeń jak: odprawy nauczycieli przechodzących na emeryturę,
organizacja doraźnych zastępstw i nauczania indywidualnego, zmiany organizacyjne
spowodowane udzielonymi urlopami dla poratowania zdrowia lub wyniki naboru
do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych.
Na sesji Rady Miasta zaplanowanej we wrześniu br. przewiduje się pierwszy etap
wprowadzenia do planów jednostek oświatowych zmian, które zapewnią dysponowanie
środkami finansowymi w wysokości niezbędnej na pokrycie w pełni skutków
ww. okoliczności oraz nieuwzględnionych w planach jednostek takich wydatków jak:
wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych dla nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami, odpraw z tytułu zwolnienia pracowników, wypłaty w styczniu
jednorazowych dodatków uzupełniających nauczycielom dyplomowanym z tytułu
art. 30a ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
2) Wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Wydatki w §4440 w I półroczu wyniosły 8.224.728,36 zł, tj. 75,28 % planu
w wysokości 10.925.109 zł.
Ostateczna weryfikacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz faktycznej
wysokości pobieranych przez nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur
i rent nastąpi z końcem roku.
3) Wydatki na zakup energii.
Wykonanie wydatków w §4260 w jednostkach oświatowych na dzień 30 czerwca
wyniosło 9.044.332,97 zł, co stanowi 63,19% planu w wysokości 14.312.700 zł.
Przeprowadzona w sierpniu przez kierowników jednostek oświatowych weryfikacja
wysokości zaplanowanych środków finansowych na ten cel wskazuje, że kwota
środków ujęta w budżecie miasta powinna być zwiększona o 650.000 zł.
W analogicznym okresie 2012 roku wykonanie wydatków w tym paragrafie wyniosło
w jednostkach oświatowych 8.551.839.87 zł, tj. 56,55% planu w wysokości
15.123.321 zł.
Remonty w jednostkach oświatowych
Na realizację zadań remontowych w jednostkach oświatowych w 2013 r. w planie
UMO(E) przewidziano kwotę 3.936.600 zł oraz w planie UMO(IM) 1.500.000 zł.
Środki finansowe w kwocie 2.620.570 zł z planu wydatków UMO(E) przesunięto
do planów finansowych 43 jednostek oświatowych, które zadeklarowały się
do samodzielnego przeprowadzenia remontów, w tym 116.000 zł do planu SOSWdDN
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oraz ZSE-H w ramach realizowanych w tych jednostkach projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych, oraz w kwocie 1.316.030 zł do planu
UMO(IM), z czego na realizację zadań remontowych 19.332 zł oraz inwestycyjnych
1.296.698 zł. Ponadto, ze względu na wyższy koszt zadania remontowego pn. „Odbicie
odspojonych tynków wewnętrznych i wykonanie naprawy ścian (I etap remontu bursy)”
realizowanego w ZSO6 zwiększono wysokość środków na realizację zadań
remontowych o kwotę 77.294 zł oraz, w związku z koniecznością zabezpieczenia
środków na awarie i drobne remonty dodatkowo zwiększono plan wydatków UMO(IM)
z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych o kwotę 100.000 zł.
Ze względu na terminy wykonania robót budowlanych w okresie ferii letnich płatności
następują w zdecydowanej większości w II połowie roku, w związku z czym
w I półroczu wydatkowano 206.683,56 zł, tj. 4,92% planu.

Tabela Nr 9
Dysponenci środków na zadania remontowe

Poz.

Zadania remontowe
realizowane w obiektach
oświatowych oraz
obiektach edukacyjnej
opieki wychowawczej

1

UMO(E)

2

Jednostki oświatowe

3

UMO(IM)
Łącznie:

Plan
01.01.2013 r.
w zł

Wykonanie
30.06.2013 r.

Plan
30.06.2013 r.
w zł

w zł

w%

3 936 600

0

0,00

0,00

0

2 581 864

63 988,08

2,48

1 500 000

1 619 332

142 695,48

8,81

5 436 600

4 201 196

206 683,56

4,92

Tabela Nr 10
Zadania remontowe realizowane przez jednostki oświatowe
Lp. Jednostka

Nazwa zadania

1

PM02

Remont dwóch studzienek kanalizacji deszczowej.

2

PM03

Ekspertyza techniczna dot. wykonania zabezpieczeń ppoż.

3

PM06

Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.
Wykonanie klapy dymowej na drodze ewakuacyjnej.
4

PM13

Termoizolacja i osuszanie fundamentów budynku - III etap.

5

PM14

Remont systemu wentylacyjnego.

6

PM17

Montaż hydrantu wewnętrznego.
Montaż dodatkowych drzwi ewakuacyjnych.
7

PM19

Remont wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych - II etap.
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8

PM23

Remont dachu – kontynuacja.

9

PM24

Remont ogrodzenia posesji przedszkola.

10 PM29

Remont schodów terenowych.

11 PM32

Remont pomieszczenia węzła cieplnego.

12 PM36

Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych.

13 PM37

Budowa wiaty edukacyjnej.
Instalacja okapów nad urządzeniami grzewczymi.

14 PM39

Remont posadzek w sali zajęć, holu głównym oraz w szatni dzieci,
remont łazienek personelu.
Wymiana stolarki okiennej – kontynuacja.

15 SP02
Wymiana pompy agregatu wody lodowej.
16 SP03

Wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych.

17 SP06

Wymiana posadzek na korytarzach szkolnych i w sali lekcyjnej.

18 SP07

Wymiana dwóch rozdzielni prądu w szkole.

19 SP09

Wymiana nawierzchni sportowej z podbudową.

20 SP10

Instalacja nowego oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach szkoły.

21 SP13

Remont kuchni - odnowienie pomieszczeń i dostosowanie zmywalni do
HCCP.
Remont szatni i natrysków przy sali gimnastycznej.

22 SP15
Awaryjna naprawa studzienki chłonnej.
Wymiana posadzki w kuchni.
23 SP18
Wymiana posadzki w salach dydaktycznych w G14.
24 SP22

Remont ciągów komunikacyjnych – przerdzewiałe obramowania
metalowe umieszczonych szyb, które grożą wypadnięciem.
Remont schodów wejściowych do pomieszczeń administracji.

25 SP29

Dostosowanie oświetlenia sztucznego do obowiązujących przepisów.

26 SP30

Remont toalet chłopców.

27 SP33

Wymiana podłóg na korytarzach.

28 SP34

Wymiana oświetlenia korytarzy szkolnych w bryle C oraz w holu.

29 G05

Remont płyty boiska szkolnego (zadanie przeznaczono do realizacji
w roku 2014).
Wymiana posadzek w salach lekcyjnych.

30 G12
Dokończenie remontu dachu z 2012 roku.
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31 G13

Wymiana posadzki w pomieszczeniach bloku żywieniowego.

32 G14

Oświetlenie sztuczne w salach lekcyjnych.
Remont dróg ewakuacyjnych z dostosowaniem do wymogów ppoż.

33 I LO
Awaryjna wymiana przyłącza wodociągowego.
34 III LO

Likwidacja boazerii na korytarzu parteru i II piętra.

35 ZSO2

Remont korytarza przy bloku sportowym.

36 ZSO3

Wymiana stolarki okiennej.

37 ZSO6

Elewacja-odbicie odspojonych tynków wewnętrznych i wykonanie
naprawy ścian (I etap remontu bursy).

38 ZSB

Wymiana rury kanalizacyjnej.

39 SOSW

Wymiana zaworów termostatycznych na grzejnikach c.o.

40 SOSWdDN

Remont dźwigu towarowego.

41

Wymiana stolarki okiennej – kontynuacja.
PAŁAC
MŁODZIEŻY Remont w pomieszczeniach na II piętrze.

42 PPP1

Remont jednego pomieszczenia.
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Tabela Nr 11
Zadania remontowe realizowane przez UMO(IM)
Lp.
1

2

3

4

Nazwa zadania
Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn.: „Przyłącze wodociągowe do
PM32 ”
Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej
wykonania robót w zakresie remontu ciągów komunikacyjnych
w Bursie Nr 4 przy ZSB.
Opracowanie wielobranżowej aktualizacji i uzupełnienia kosztorysów inwestorskich
i przedmiarów robót dotyczących realizacji zadania pn.: „Remont i przebudowa węzła
sanitarnego w budynku G7 – sanitariaty od strony zachodniej".
Awaryjna naprawa instalacji centralnego ogrzewania w G13 w Olsztynie
przy ul. Jeziołowicza 2.

5

Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego - PM37 przy ul. Pana Tadeusza 12A.

6

Roboty elektryczne - ZSG-S - rozbudowa instalacji dzwonkowej.

7

8

9

10

Wykonanie dokumentacji projektowej studzienki rewizyjnej o śr. 1.200 mm na istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie PM19 w Olsztynie, ul. Puszkina 16 i wymiany
przyłącza kanalizacji sanitarnej do tej studzienki.
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu sali gimnastycznej
w SP9 w Olsztynie przy ul. Zamenhofa 14.
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu i przebudowy pomieszczenia
jadalni znajdującej się przy bloku żywieniowym w SP29 (I i II etap).
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu bloku żywieniowego w
SP29 (I i II etap).
Zgoda za wejście na teren SM JAROTY w związku z projektowanymi robotami
przyłącza wodociągowego do PM32.

11 Awaryjna przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy budynkach ZSB.
12 Wykonanie pomiaru kontrolnego ogrodzenia przy ul. Mickiewicza i Kopernika.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty
inne niż Miasto Olsztyn
Na 2013 r. złożono 144 wniosków o dotację dla jednostek oświatowych prowadzonych
przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub
minister, z czego w I półroczu dotacja udzielana była 120 jednostkom. W budżecie
Miasta Olsztyna na 2013 r. zaplanowano na realizację tego zadania kwotę w wysokości
65.268.289 zł, a plan na 30 czerwca 2013 r. wyniósł 64.514.987 zł. Plan wykonano
w 52,60%, tj. na kwotę 33.936.475,14 zł. W analogicznym okresie 2012 r. wykonanie
planu wydatków wyniosło 49,59%, tj. na kwotę 28.807.656,79 zł przy planie
na 30 czerwca 2012 r. w wysokości 58.085.865 zł. Przewiduje się, iż w sytuacji gdy
liczba uczniów w dotowanych jednostkach nie ulegnie zmniejszeniu od 1 września,
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w czwartym kwartale konieczne będzie zwiększanie planu wydatków przeznaczonych
na to zadanie.
Zadania realizowane w tym dziele klasyfikacji budżetowej obejmują ponadto zwrot
dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego polegającego na
udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, pobranej w
nadmiernej wysokości w 2010 r. (rozdz. 85415) – 234.137 zł (99,97% planu - 234.206
zł), zwrot dotacji (202.200 zł) wraz z odsetkami (31.934 zł) nastąpił w styczniu br.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

10.667.839,00 zł
10.692.153,00 zł
5.242.270,13 zł
49,03%

9.467.839,00 zł
9.492.153,00 zł
4.642.270,13 zł
48,91%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.200.000,00 zł
1.200.000,00 zł
600.000,00 zł
50,00%

W ramach działu są realizowane niżej wymienione zadania bieżące, m.in.:
1) opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85156) – 2.342.324,32 zł (53,83% planu –
4.351.546 zł),
2) dotacje z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym
do sfp, w szczególności na realizację programów: Programy edukacji, promocji
i profilaktyki zdrowia, Program profilaktyki i terapii wad postawy ciała dla dzieci
i młodzieży z Olsztyna oraz Program edukacyjny dla kadry pedagogicznej
na szczeblu przedszkolnym, szkolnym podstawowym, gimnazjalnym i licealnym
z zakresu całościowych zaburzeń w rozwoju dzieci (rozdz. 85195) – 55.000 zł
(87,30% planu – 63.000 zł),
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3) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizuje MZPiTU), w tym
dotacja przedmiotowa dla Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie - zakres
dotacji przedmiotowej: reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum
Integracji Społecznej (rozdz.: 85153, 85154, 85158) – 1.309.581,14 zł (39,22%
planu – 3.339.352 zł),
4) wydatki na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych
(rozdz. 85158) w strukturze MZPiTU – 545.055,39 zł (49,99% planu –
1.090.257 zł),
5) szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 roku życia
(rozdz. 85195) – bez wykonania (plan – 20.000 zł),
6) Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej:
reintegracja społeczna i zawodowa uczestników Centrum Integracji Społecznej
(rozdz. 85154)– 386.845 zł (62,33% planu – 620.648 zł).
Przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym prze UMO(Z) jest „Modernizacja
budynku "C" Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie - pawilon chirurgii
szczękowej i laryngologii” (rozdz. 85111) – 600.000 zł (50% planu – 1.200.000 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 2.296.481,53 zł (44,74% planu – 5.133.257 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 2.345.788,60 zł (53,82% planu –
4.358.896 zł),
2) wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – 600.000 zł (50% planu –
1.200.000 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale jest Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej Urzędu Miasta Olsztyna oraz jednostki budżetowe: MUP, MOPS, MZPiTU,
ZPOWEiD, DDz, RDDz2, RDDz3, ZSE-H.
Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

106.819.779,00 zł
110.008.658,96 zł
58.093.021,48 zł
52,81%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

106.813.507,00 zł
109.928.386,96 zł
58.093.021,48 zł
52,85%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

6.272,00 zł
80.272,00 zł
wykonania

W ramach działu są realizowane zadania obejmujące, m.in.:
1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek: MOPS, DDz, RDDz2,
RDDz3, DPS w Olsztynie, DPS „Kombatant”, ŚT1, ŚT2, MZPiTU, w tym
wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zfśs, podróże służbowe,
szkolenia pracowników, zakup usług, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup
usług zdrowotnych (rozdz.: 85201, 85202, 85203, 85205, 85219) – 58.027.214,24 zł
(39% planu – 22.916.310 zł),
2) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Pogotowia Opiekuńczego
w strukturze ZPOWEiD (rozdz. 85201) – 898.297,27 zł (51,86% planu –
1.732.111 zł),
3) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu dla Dzieci „W Parku”
w strukturze ZPOWEiD (rozdz. 85201) – 661.962,11 zł (51,83% planu –
1.277.282 zł),
4) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczowychowawczych wsparcia dziennego w strukturze MOPS (rozdz. 85201) –
343.296 zł (51,55% planu – 665.938 zł),
5) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia i Opieki
nad Dzieckiem i Rodziną w strukturze MOPS (rozdz. 85201) – 877.887,44 zł
(51,34% planu – 1.710.011 zł),
6) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem dziesięciu Dziennych Domów
Pomocy Społecznej w strukturze MOPS (rozdz. 85203) – 2.463.659,76 zł (51,36%
plan – 4.796.428 zł),
7) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Schroniska dla Bezdomnych
w strukturze MOPS (rozdz. 85203) – 444.290,82 zł (49,07% plan – 905.480 zł),
8) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowych Domów
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 w strukturze
MOPS (rozdz. 85203) – 391.126,17 zł (40,37% planu – 968.837 zł),
9) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ośrodka Wsparcia dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w strukturze MOPS (rozdz. 85203) –
96.343,89 zł (48,70% planu – 197.817 zł),
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10) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Poradnictwa
Specjalistycznego i Socjalnego – MOPS (rozdz. 85220) – 147.075,73 zł (49,82%
planu – 295.235 zł),
11) wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne – MOPS (rozdz. 85212) –
15.300.039 zł (52,23% planu – 29.292.839 zł),
12) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MOPS (rozdz. 85228) –
2.389.311,01 (46,78% planu – 5.107.405 zł),
13) opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby
uczestniczące w programach Centrum Integracji Społecznej – MOPS (rozdz. 85213)
– 265.843,96 zł (54,37% planu – 488.956 zł),
14) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne osób, które
rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – MOPS
(rozdz. 85214) – 4.730.857,19 zł (76,74% planu – 6.164.591 zł),
15) wypłata dodatków mieszkaniowych – MOPS (rozdz. 85215) – 3.736.801,19 zł
(62,18% planu – 2.761.100 zł),
16) wypłata zasiłków stałych – MOPS (rozdz. 85216) – 2.665.051,29 zł (97,47% planu
– 2.734.100 zł),
17) pomoc dla uchodźców – MOPS (rozdz. 85231) – 6.800 zł (100% planu),
18) wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85233) – bez wykonania (plan
– 28.500 zł),
19) pomoc dla usamodzielnianych – MOPS (rozdz.: 85201, 85204) – 291.777,62 zł
(38,18% planu – 764.159 zł),
20) wydatki bieżące na prace społecznie użyteczne – MOPS (rozdz. 85295) –
163.466,85 zł (39,55% planu – 413.315 zł),
21) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – MOPS (rozdz. 85295) – 504.319,81 zł
(51,46% planu – 980.000 zł),
22) realizacja wieloletniego programu pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania –
MOPS (rozdz. 85295) – 1.193.220 zł (57,19% planu – 2.086.528 zł),
23) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
fundacjom, stowarzyszeniom i in. jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sfp na:
a) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych
ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych (rozdz. 85201) – 72.500 zł
(54,51% planu – 133.000 zł),
b) organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej
(rozdz.: 85201, 85202) – 485.200 zł (40% planu – 1.213.000 zł),
c) prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie (rozdz. 85202) – 140.735,50 zł (46,36% planu – 303.588 zł),
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d) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych

intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 2.468.170 zł
(48,76% planu – 5.062.120 zł),
e) prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie
(rozdz. 85202) – 337.450,76 (48,13% planu – 701.190 zł),
f) dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna
(rozdz. 85295) – 20.000 zł (100% planu),
24) wydatki dotyczące pieczy zastępczej (rozdz. 85204) – 1.690.818 zł (51,63% planu –
3.274.735 zł),
25) wydatki dotyczące wspierania rodziny – MOPS (rozdz. 85206) – 24.931,44 zł
(36,10% planu – 69.069 zł),
26) wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
SOW (rozdz. 85205) – 158.701,43 zł (46,40% planu – 342.000 zł),
27) zadania realizowane przez UMO(Z) dotyczące zwrotów odzyskanych i nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych z pomocy społecznej (rozdz.: 85212, 85213,
85214, 85216, 85219, 85295) – 77.982,41 zł (39,73% planu – 196.272 zł),
28) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów
– UMO(Z) (rozdz. 85201) – 2.970.828,37 zł (42,93% planu – 6.920.000 zł),
29) opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
innych powiatów – UMO(Z) (rozdz. 85201) – 53.112,82 zł (30,56% planu –
173.784 zł),
30) zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych gmin – MOPS
(rozdz. 85212) – 26.992,44 zł (62,48% planu – 43.200 zł),
31) wydatki na działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85212) –
116.895,99 zł (42,94% planu – 272.248 zł),
32) remonty obiektów pomocy społecznej – UMO(IM) (rozdz. 85295) – bez wykonania
(plan – 700.000 zł).
Przedsięwzięciem bieżącym współfinansowanym z budżetu UE realizowanym przez
UMO(Z) jest „Realizacja Projektu „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia””
(rozdz. 85232) – 242.964 zł (71,93% planu – 337.787 zł); dotacja celowa z budżetu
miasta dla CIS.
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Aktualizacja oprogramowania wraz z zakupem dodatkowego stanowiska
księgowego” (rozdz. 85202) – bez wykonania (plan – 6.272 zł); (realizuje DPS
„KOMBATANT”),
2) „Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego” (rozdz. 85202) – bez wykonania
(plan – 74.000 zł); (realizuje DPS „KOMBATANT”).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 29.008.113,10 zł (49,52% planu –
58.576.289 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 28.878.388,98 zł (56,55% planu –
51.064.978,96 zł),
- środki z budżetu UE – 206.519,40 zł (71,93% planu – 287.119 zł),
2) wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – bez wykonania (plan –
80.272 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: IM, Z oraz jednostki budżetowe: MOPS, MZPiTU, ZPOWEiD, DDz,
RDDz2, RDDz3, DPS w Olsztynie, DPS „Kombatant”, ŚT1 i ŚT2, SOW.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

12.358.972,00 zł
13.109.861,00 zł
5.311.761,76 zł
40,52%

W ramach działu są realizowane zadania obejmujące:
1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek: ZŻM, MUP
(rozdz. 85305, 85333) – 4.011.113,51 zł (50,29% planu – 7.975.508 zł),
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych fundacjom,
stowarzyszeniom i in. jednostkom zaliczanym i niezaliczanym do sfp na:
a) dotowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 134.328,50 zł
(70,44% planu – 190.704 zł); (realizuje UMO(Z)),
b) alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem (rozdz.: 85305, 85306) –
178.752 zł (35,93% planu – 497.500 zł); (realizuje UMO(Z)),
3) wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania Miejskiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności działającego przy MZdsRZiSON (rozdz. 85321) –
251.900,33 zł (47,98% planu – 525.009 zł),
4) wydatki bieżące związane z obsługą PFRON (rozdz. 85395) – 315.294,02 zł
(50,95% planu – 618.847 zł); (realizuje MZdsRZiSON),
5) remonty obiektów polityki społecznej (rozdz. 85395) – 1.845 zł (0,92% planu –
200.000 zł); (realizuje UMO(IM)),
6) zwroty dotacji przez MOPS (rozdz. 85395) – 30.140,17 zł (100% planu),
7) Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (rozdz. 85395) – 1.372,16 zł (4,83%
planu – 28.410 zł); (realizuje MZdsRZiSON),
8) Program wyrównywania różnić między regionami II (rozdz. 85395) –
bez wykonania (plan – 6.534 zł); (realizuje MZdsRZiSON),
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9) Doposażenie Romskiej Świetlicy Rodzinnej (rozdz. 85395) – 4.580,38 zł
(69,29% planu – 6.610 zł); (realizuje MOPS),
10) Integracyjny wypoczynek letni i zimowy dla uczestników Romskiej Świetlicy
Rodzinnej (rozdz. 85395) – 7.128 zł (30,11% planu – 23.670 zł); (realizuje MOPS),
11) Poprawa warunków sanitarno-higienicznych w mieszkaniach Romów
korzystających z pomocy społecznej (rozdz. 85395) – bez wykonania (plan –
30.550 zł); (realizuje MOPS).
Przedsięwzięcia bieżące współfinansowane z budżetu UE:
1) „Inwestycja w kadry” (rozdz. 85395)– 31.912,19 zł (45,57% planu – 70.032 zł);
(realizuje MUP),
2) „Po wiedzę i rozwój zdolności - program wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie” (rozdz. 85395) –
59.625,47 zł (26,11% planu – 228.402 zł); (realizuje ZSO2),
3) Projekt Systemowy „Nowy Horyzont” (rozdz. 85395) – 194.670,57 zł (8,50% planu
– 2.289.368 zł); (realizuje MOPS),
4) „Pomóż mi osiągnąć sukces” (rozdz. 85395) – 80.101,58 zł (42,68% planu –
187.673 zł); (realizuje ZSE-H),
5) Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznej w Olsztynie” (rozdz. 85395) –
8.997,88 zł (13,49% planu – 66.693 zł); (realizuje MOPS),
6) Projekt „Zainspiruj umysł” (rozdz. 85395)– bez wykonania (planu – 134.210 zł);
(realizuje SP18).
Źródłami finansowania wydatków bieżących są:
- środki własne budżetu miasta – 4.471.443,79 zł (48,12% planu – 9.293.061 zł),
w tym 18.086,53 zł (6,99% planu – 258.901 zł) jako wkład własny w zadania
współfinansowane z budżetu UE,
- środki i dotacje z budżetu państwa – 274.516,40 zł (36,79% planu – 746.219 zł),
- środki z budżetu UE – 346.313,47 zł (13,55% planu – 2.556.037 zł),
- środki z funduszy celowych – 219.488,10 zł (42,66% – 514.544 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: Z, IM oraz jednostki budżetowe: MOPS, MZdsRZiSON, ZŻM, MUP, ZSEH, ZSO2, SP18.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

106.303.049,00 zł
119.829.831,00 zł
25.928.643,24 zł
21,64%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

48.328.854,00 zł
55.362.258,00 zł
15.388.925,37 zł
27,80%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

57.974.195,00 zł
64.467.573,00 zł
10.539.717,87 zł
16,35%

Zadania bieżące, realizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej, w tym:
1) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek: MZDiM, SdZw, ZZM,
ZKM (rozdz.: 90004, 90013, 90095),
2) wydatki związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów (rozdz. 90020) –
bez wykonania (planu – 30.000 zł),
3) remonty urządzeń komunalnych (rozdz. 90095) – 191.353,49 zł (21,59% planu –
886.335 zł),
4) szkolenia pracowników UMO(SD) (rozdz. 90095) – 3.663 zł (13,57% planu –
27.000 zł),
5) wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową i ochroną wód (rozdz. 90001) –
bez wykonania (planu – 200.000 zł),
6) wydatki związane z oczyszczaniem miasta (rozdz. 90003) – 5.289.018,37 zł
(46,73% planu – 11.317.594 zł),
7) wydatki związane z utrzymaniem zieleni (rozdz. 90004) – 2.177.041,19 zł
(35,95% planu – 6.056.206 zł),
8) wydatki dotyczące oświetlenia ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 2.937.732,15 zł
(54,61% planu – 5.379.000 zł),
9) wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz, rozbiórki budynków, opłat
przyłączeniowych, dokumentacji projektowych i in. (rozdz. 90095) – 65.553 zł
(9,19% planu – 713.219 zł),
10) opłata za energię na potrzeby funkcjonowania przepompowni ścieków
(rozdz. 90095) – 44.258,94 zł (48,36% planu – 91.523 zł),
11) wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdz. 90003) –
18.277,68 zł (0,09% planu – 19.614.555 zł).
Przedsięwzięciem bieżącym jest „Aktualizacja programu dostosowania kanalizacji
deszczowej na terenie m. Olsztyna do obecnych potrzeb z alternatywnymi
rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem” – bez wykonania (plan –
464.350 zł).
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Zadania inwestycyjne:
1) Dostawa i wdrożenie modułu do obsługi informatycznej gospodarki odpadami
komunalnymi (rozdz. 90002) – bez wykonania (plan – 130.000 zł); (realizuje
UMO(SD)),
2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (rozdz. 90095) –
29.228,28 zł (91,57% planu – 31.919 zł); (realizuje MZDiM).
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) wniesienie udziałów do spółki Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w celu
podwyższenia jej kapitału zakładowego w związku z realizacją przedsięwzięcia
pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych. Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów” (rozdz. 90002) – 3.397.000 zł (100% planu);
(realizuje UMO(OF)),
2) „Rozbudowa cmentarza komunalnego ,,Za Wadągiem" w zakresie funkcjonalnej
obsługi ludności” (rozdz. 90095) – 579.220,89 zł (17,79% planu – 3.256.000 zł);
(realizuje UMO(IM)),
3) „Dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 90095) – 159.400 zł (30,92% planu –
515.478 zł); (realizuje UMO(IM)),
4) „Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia” (rozdz. 90095) –
147.041,07 zł (5,94% planu – 2.474.451 zł); (realizuje UMO(IM)),
5) „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska” (rozdz. 90095) – 41.200 zł (3,43% planu – 1.200.000 zł); (realizuje
UMO(GGN)),
6) „Rekultywacja terenu poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały
w Olsztynie” (rozdz. 90006) – 2.212.366,80 zł (40,31% planu - 5.488.243 zł);
(realizuje UM(SD)).
Przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu UE:
1) „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa
Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”
(rozdz. 90004) – 27.822,41 zł (0,19% planu – 14.903.760 zł); (realizuje UMO(IM)),
2) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”
(rozdz. 90095) – 541.814,41 zł (7,42% planu – 7.299.422 zł); (realizuje OSiR
oraz UMO(JRPI),
3) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany
w Olsztynie” (rozdz. 90095) – 1.211.925,94 zł (10,60% planu – 11.428.476 zł);
(realizuje OSiR oraz UMO(JRPI)),
4) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie”
(rozdz. 90095) – 2.192.698,07 zł (18,60% planu - 11.788.501 zł); (realizuje OSiR
oraz UMO(JRPI)).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 15.388.925,37 zł (27,80% planu –
55.362.258 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 7.487.424,40 zł (23,18% planu – 32.296.862 zł),
w tym 1.724.429,99 zł (8,70% planu – 19.826.360 zł) jako wkład własny
w zadania współfinansowane z budżetu UE,
- środki z budżetu UE – 1.114.500,01 zł (5,37% planu – 20.745.313 zł),
- środki z funduszy celowych – 374.172,40 zł (7,69% planu – 4.868.559 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan – 1.500.000 zł),
- środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej – 442.473,36 zł (71,73% planu – 616.835 zł),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE – 1.121.147,70 zł (bez planu),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan –
4.440.004 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: SD, AG, IM, JRP I, OK, GGN, OF, I oraz jednostki budżetowe: MZDiM,
SdZ, ZZM, ZKM.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1)wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

14.285.520,00 zł
14.539.520,00 zł
7.151.206,77 zł
49,18%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.315.481,00 zł
3.807.038,00 zł
49.382,00 zł
1,30%

17.601.001,00 zł
18.346.558,00 zł
7.200.588,77 zł
39,25%
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Do zadań bieżących realizowanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej należą:
1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury: Olsztyńskiego Teatru
Lalek w Olsztynie, Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, Olsztyńskiego
Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz.: 92106, 92109, 92110, 92114,
92116) – 6.202.000 zł (49,94% planu – 12.420.000 zł),
2) dotacja celowa z budżetu miasta na realizację zadania „Konserwacja i restauracja
obiektów zabytkowych i ich wyposażenia” (rozdz. 92120) – 306.400 zł (58,92%
planu – 520.000 zł),
3) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp na realizację
zadań: „Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów
historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna”, „Popularyzacja i edukacja
w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie
kulturowym
Olsztyna,
promocja
dziedzictwa
kulturowego
Olsztyna”
oraz „Interdyscyplinarne badania stanowisk archeologicznych na terenie Olsztyna”
(rozdz. 92120) – bez wykonania (planu – 80.000 zł),
4) zadania realizowane przez UMO(MKZ), w tym: wynagrodzenia bezosobowe,
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów
i wyposażenia (rozdz. 92120) – 29.785,28 zł (8,98% planu – 331.570 zł),
5) składki członkowskie za udział Miasta Olsztyna w stowarzyszeniu Europejski Szlak
Gotyku Ceglanego (rozdz. 92120) – 10.047,25 zł (99,97% planu – 10.050 zł),
6) zadania realizowane przez UMO(KPT), w tym: nagrody o charakterze szczególnym
niezliczone do wynagrodzeń, stypendia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup
materiałów i wyposażenia (rozdz. 92195) – 218.835,24 zł (52,73% planu –
415.000 zł),
7) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sfp na realizację zadań: „Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych
dziedzinach kultury (w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec)”,
„Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych”, „Promowanie lokalnej twórczości
i debiutów artystycznych”, „Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna”
(rozdz. 92195) – 323.000 zł (80,55% planu – 401.000 zł),
8) „Uczytelnienie reliktów archeologicznych w rejonie Wysokiej Bramy”
(rozdz. 92120) – bez wykonania (plan – 250.000 zł),
9) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych
w Olsztynie - zakres dotacji: utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozdz. 92195) –
50.000 zł (50% planu – 100.000 zł).
Przedsięwzięciem bieżącym realizowanym przez UMO(KPT) jest „Antologia
warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu” (rozdz. 92116) – 11.000 zł
(100% planu).
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Zadania inwestycyjne:
1) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z lokalizacją pomnika AK”
(rozdz. 92195) – bez wykonania (plan – 70.000 zł); (realizuje UMO(IM)),
2) „Adaptacja pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia biurowe w MBP - filia nr 18
przy ul. Żytniej w Olsztynie” (rozdz. 92116) – bez wykonania (plan – 100.000 zł);
(realizuje UMO(IM)),
3) „Rewitalizacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej na cele Muzeum
Nowoczesności, zad. 1 - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej
do prowadzenia inwestycji” (rozdz. 92109) – bez wykonania (plan – 50.600 zł);
(realizuje UMO(IM)).
Przedsięwzięciem współfinansowanym z budżetu UE realizowanym przez UMO(IM)
jest „Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” (rozdz. 92120) –
49.382 zł (1,91% planu – 2.579.818 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
− środki własne budżetu miasta – 7.150.260,77 zł (49,18% planu – 14.538.520 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 946 zł (94,60% planu – 1.000 zł),
2) wydatki majątkowe:
− środki własne budżetu miasta – 47.016 zł (1,69% planu – 2.780.361 zł), w tym
1.014 zł (0,23% planu – 450.184 zł) jako wkład własny w zadania
współfinansowane z budżetu UE,
− środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 344.865 zł),
− środki z funduszy celowych – bez wykonania (plan – 43.000 zł),
− środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu UE – 2.366 zł (bez planu),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania
(plan – 638.812 zł).
Dysponentami środków budżetowych w tym dziale są Wydziały Urzędu Miasta
Olsztyna: KPT, AG, IM, MKZ.
Dział 926 Kultura fizyczna
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

62.084.995,00 zł
63.838.627,00 zł
10.396.981,39 zł
16,29%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.992.954,00 zł
27.112.478,00 zł
9.882.329,41 zł
36,45%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

35.092.041,00 zł
36.726.149,00 zł
514.651,98 zł
1,40%

Zadania bieżące realizowane w tym dziale klasyfikacji budżetowej obejmują:
1) wydatki w zakresie obiektów sportowych (Moje boisko – Orlik) w jednostkach
oświatowych, w tym: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia
społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, wyposażenia, energii,
usług remontowych (rozdz. 92601) – 337.604,05 zł (29,43% planu – 1.147.324 zł),
2) działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem obiektów sportowych, w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup
materiałów, wyposażenia, usług remontowych (rozdz. 92601) – 3.514.101,71 zł
(46,42% planu – 7.570.629 zł),
3) działalność bieżącą OSiR związaną z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej
w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup
materiałów, wyposażenia, usług remontowych (rozdz. 92605) – 535.045,87 zł
(40,58% planu – 1.318.386 zł),
4) działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem Wodnego Centrum Rekreacyjno –
Sportowego, w tym: wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia
bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług
pozostałych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst (rozdz. 92601)
– 3.035.937,92 zł (49,05% planu – 6.189.566 zł),
5) stypendia sportowe dla zawodników (rozdz. 92695) – 201.619,25 zł (44,80% planu
– 450.000 zł),
6) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie sportowego wypoczynku dzieci
i młodzieży w okresie ferii zimowych (rozdz. 92695) – 80.000 zł (100% planu),
7) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom
i
stowarzyszeniom
w
zakresie
organizacji
krajowych
i międzynarodowych imprez sportowych (rozdz. 92695) – 95.000 zł (73,08% planu
– 130.000 zł),
8) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie organizacji imprez sportowo-
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rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców Olsztyna (rozdz. 92695) – 53.000 zł
(70,67% planu – 75.000 zł),
9) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży szkół Olsztyna (rozdz. 92695) – 100.000 zł (54,51% planu –
183.450 zł),
10) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży
biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym (rozdz. 92695) –
422.500 zł (84,50% planu – 500.000 zł),
11) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w zakresie wspierania działalności klubów sportowych
realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie (rozdz. 92695) –
1.084.500 zł (91,83% planu – 1.181.000 zł),
12) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
fundacjom i stowarzyszeniom na zadanie: Przez ruch po zdrowie- upowszechnianie
różnorodnych form aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych,
osób niepełnosprawnych (rozdz. 92695) – 265.000 zł (100% planu).
Przedsięwzięciem bieżącym realizowanym przez OSiR jest „Budowa całorocznej
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek
od towarów i usług (VAT)” (rozdz. 92601) – bez wykonania (plan – 7.772.835 zł).
Zadania inwestycyjne:
1) „Zakup i montaż automatu biletowego do pobieranie opłat za korzystanie z basenu”
(rozdz. 92601) – bez wykonania (plan – 36.154 zł); (realizuje OSiR),
2) „Rozbudowa monitoringu na stadionie piłkarskim przy Al. Piłsudskiego 69A”
(rozdz. 92601) – 76.267,98 zł (95,33% planu – 80.000 zł); (realizuje OSiR),
3) „Elektroniczny system ewidencji kibiców” (rozdz. 92601) – 20.000 zł
(100% planu); realizuje UM(OSiR),
4) „Budowa Szkolnego Centrum Aktywności Ruchowej przy SP2 w Olsztynie”
(rozdz. 92601) – 48.954 zł (3,83% planu – 1.278.954 zł); (realizuje UMO(IM)).
Przedsięwzięciem inwestycyjnym jest „Modernizacja Hali sportowo – widowiskowej
w Olsztynie” (rozdz. 92601) – 46.740 zł (18,18% planu – 257.070 zł).
Przedsięwzięciem współfinansowanym z budżetu UE realizowanym przez OSiR,
UMO(IM) oraz UMO(JRPI) jest „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo –
rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie” (rozdz. 92601) – 322.690 zł (0,92 %
planu – 35.053.971 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 9.882.329,41 zł (36,45% planu 27.112.478 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 514.651,98 zł (2,36% planu – 21.788.848 zł),
w tym wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE –
bez wykonania (plan – 14.757.301 zł),
- środki z funduszy celowych – bez wykonania (plan – 180.000 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 11.971.568 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 2.785.733 zł).
Środkami budżetowymi w dziale dysponują: OSiR, Wydziały Urzędu Miasta Olsztyna:
AG, IM, JRP I, S oraz jednostki nadzorowane przez UMO(E): SP3, SP6, SP9, SP18,
SP19, SP22, SP30, SP34, G6, ZSO3, ZSEiT.
2. Jednostki realizujące wydatki
2.1 Urząd Miasta Olsztyna
2.1.1 Biuro Rady Miasta
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.107.120,00 zł
1.102.120,00 zł
438.579,01 zł
39,79%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) wynagrodzenia bezosobowe (rozdz. 75022) – bez wykonania (plan - 2.000 zł),
zaplanowane wydatki dotyczą umów zlecenia i zostaną wydatkowane w II
półroczu,
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta Olsztyna (rozdz. 75022) –
291.783,53 zł (43,36% planu - 673.000 zł); pozostałe środki zostaną wydatkowane
w II półroczu,
3) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne Radnych (rozdz. 75022) – 7.090,59 zł
(14,18% planu - 50.000 zł); pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
4) bieżąca obsługa Rady Miasta (zakup kaset magnetofonowych na posiedzenia
komisji, zakup drobnych upominków okolicznościowych, usługi: transportowe,
fotograficzne, introligatorskie, szkoleniowe, wizytówki, papier firmowy, itp.)
(rozdz. 75022) – 2.422,66 zł (20,18% planu - 12.000 zł; plan „-”5.000 zł); pozostałe
środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
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5) wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyna – Rad Osiedli (rozdz. 75095) –
137.282,23 zł (37,6% planu - 365.120 zł); poniesione wydatki dotyczyły m.in.
zakupu materiałów i wyposażenia (materiałów niezbędnych do utrzymania świetlic
osiedlowych, paliwa do kosiarek i opału na ogrzanie siedziby Rad, artykułów
spożywczych w celu przygotowania imprez osiedlowych oraz jako drobne upominki
dla dzieci uczestniczących w różnych konkursach i zabawach, środków czystości),
energii, usług (m.in. gastronomicznych, transportowych, ochrony obiektów Rad),
opłat z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i za umowy najmu za
pomieszczenia oraz ubezpieczenia majątku Rad Osiedlowych i imprez kulturalnosportowych; pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu; kwoty
z podziałem na Rady ujęte zostały w załączniku Nr 7 do opracowania.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Biuro Rady Miasta realizuje zadania w rozdziałach: Rady gmin (miast i miast
na prawach powiatu) (75022) i Pozostała działalność (75095) w dziale Administracja
publiczna (750).
2.1.2 Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.993.739,00 zł
3.991.739,00 zł
1.918.476,44 zł
48,06%

Wydział zapewnia obsługę Urzędu.
Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących (rozdz. 75023):
1) zakup materiałów i wyposażenia – 304.242,56 zł (43,46% planu - 700.000 zł);
wydatki obejmowały zakup różnego rodzaju materiałów biurowych, materiałów
eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, jak również zakup urządzeń biurowych,
paliwa do aut służbowych (trzech), środków czystości, sprzętu biurowego, mebli,
literatury, czasopism i książek,
2) zakup odzieży roboczej, ręczników, ekwiwalenty za pranie odzieży oraz za okulary
korekcyjne, inne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 38.007,49 zł
(45,73% planu - 83.117 zł),
3) zakup energii – 590.234,89 zł (56,95% planu - 1.036.407 zł),
4) zakup usług remontowych – 75.494,46 zł (38,13% planu - 198.002 zł); środki
wydatkowane zostały na usunięcie awarii kanalizacji, CO, dachu itp. (1.491 zł),
remont i naprawę trzech samochodów służbowych (13.467,54 zł) oraz naprawy
i konserwacje kserokopiarek, windy i centralek telefonicznych (60.535,92 zł),
5) zakup innych usług (poczta, druki, RTV, introligator, fotograf, wywóz nieczystości,
konserwacja zegara na wieży, transport, ksero, pralnia, szklarz, ogłoszenia prasowe,
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6)
7)
8)

9)

pochówki osób zasłużonych, myjnia, parkingi, garaż, telekomunikacja, itp.) –
248.338,55 zł (49,67% planu - 500.000 zł),
wydatki na obsługę Kancelarii Ogólnej – 383.385,28 zł (54,25% planu - 706.720 zł),
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaże – 20.659,72 zł (45,07% planu
- 45.837 zł),
zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 75.532,90 zł (30,88% planu 244.547 zł); na poziom wykonania wpływ miało wprowadzenie ograniczeń, jak
również uzyskanie w przetargu niższej niż zakładano stawki za połączenia
telefoniczne,
ubezpieczenie majątku, samochodów służbowych i in. – 51.503,50 zł (45,14% planu
- 106.977 zł).

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dokonuje ponadto zakupów na rzecz innych
wydziałów UMO i tak w I półroczu dokonany został:
1) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zakup różnego rodzaju usług
(remonty, konserwacje, naprawy) związanych z prowadzeniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012) – 5.254,23 zł (9,73% planu
- 54.000 zł); pozostałe zakupy planowane są do realizacji na II półrocze,
2) zakup materiałów biurowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych powiatowi i finansowanych z dotacji celowych z budżetu
państwa (rozdz. 75011) – 26.053 zł (50% planu - 52.106 zł),
3) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz zakup różnego rodzaju usług
niezbędnych do realizacji zadań z zakresu promocji jst realizowanych przez
Wydziały Urzędu Miasta: KS i KPT (rozdz. 75075) – 36.075,08 zł (42,44% planu 85.000 zł),
4) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wysyłka listów oraz zakup usług
telekomunikacyjnych w związku z prowadzeniem rejestru wyborców; zadanie
finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone
gminie (rozdz. 75101) – 1.250 zł (73,53% planu - 1.700 zł),
5) zakup usług telefonii komórkowej na potrzeby dzielnicowych – funkcjonariuszy
Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie (rozdz. 75405) – 4.367,46 zł (54,59% planu
- 8.000 zł),
6) zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz
ubezpieczenia samochodów gaśniczych, remizy strażackiej oraz drużyny strażackiej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 9.625,12 zł (57,35%
planu - 16.783 zł),
7) zakup paliwa do samochodu „Awaryjnego Ruchomego Centrum Kierowania”,
zakup energii elektrycznej do syren alarmowych, zakup usług transportowych,
ogłoszeń prasowych, usług gastronomicznych, opłata za bramkę sms związana
z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej przez Wydział UMO(KOL) (rozdz.
75414) – 11.564,43 zł (29,14% planu - 39.686 zł),
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8) zakup art. spożywczych, kwiatów i nagród rzeczowych na uroczystości oświatowe
(Dzień Edukacji Narodowej) (rozdz. 80195) – 3.013,81 zł (32,73% planu 9.207 zł),
9) zakup wyposażenia i literatury fachowej oraz wydawnictw multimedialnych
związanych z ochroną środowiska, ochroną i konserwacją zabytków (rozdz.: 90095
i 92120) – 4.471,53 zł (50,24% planu - 8.900 zł),
10) zakup pucharów, pater, medali, książek i innych dokonywanych przez UMO(S)
(rozdz. 92695) – 8.650,95 zł (43,25% planu - 24.859 zł),
11) zakup: materiałów i wyposażenia biurowego (sprzęt biurowy, lampki, kalkulatory),
energii oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej związanych
z realizacją przez UMO(SD) zadania „Gospodarka odpadami komunalnymi” (rozdz.
90002) – 18.277,68 zł (26,20% planu - 69.750 zł); na poziom wykonania wpłynął
fakt, iż w I półroczu nie były wydatkowane środki zaplanowane na kampanię
informacyjną o segregacji odpadów na terenie gminy (plan - 30.750 zł),
12) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług niezbędnych do realizacji zadań
realizowanych przez UMO(BRM) (rozdz. 75022) – 2.473,80 zł (49,48% planu 5.000 zł; plan „w”); w I półroczu ww. zaplanowane wydatki zostały przeniesione
z planu UMO(BRM).
Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 1.891.173,44 zł (48,02% planu - 3.937.933 zł; plan
„-”2.000 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 27.303 zł (50,74 % planu - 53.806 zł).
Zadania
Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego
ewidencjonowane
są
w rozdziałach: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012), Urzędy
wojewódzkie (75011), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023), rady
gmin (75022), Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075), Urzędy
naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101), Komendy
powiatowe Policji (75405), Ochotnicze straże pożarne (75412), Obrona cywilna
(75414), Gospodarka odpadami (90002), Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(92120), Pozostała działalność (80195, 90095, 92695 – odpowiednio w działach:
Oświata i wychowanie (801), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)
i Kultura fizyczna (926)).
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2.1.3 Wydział Edukacji
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

72.494.987,00 zł
65.724.083,00 zł
34.378.007,01 zł
52,31%
Tabela Nr 12

Wykonanie głównych wydatków bieżących Wydziału Edukacji w I półroczu
Plan
Plan
Wykonanie
%
Rodzaj wydatku:
01.01.13 r.
30.06.13 r.
30.06.13 r.
wykonania
Dotacja podmiotowa
65 268 289 64 514 987 33 936 475,14
52,60
Dotacje udzielane na
podstawie ustawy o
działalności pożytku
73 640
73 640
73 640
100,00
publicznego i o
wolontariacie
Pozostałe wydatki bieżące
367 891,87
32,40
6 959 058 1 135 456
Wydziału
Razem:
72 294 987 65 724 083 34 378 007,01
52,31

Tabela Nr 13
Wyszczególnienie wydatków bieżących Wydziału Edukacji w podziale na rozdziały
klasyfikacji budżetowej – bez dotacji podmiotowych i dotacji udzielanych na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Rozdział
Plan
Wykonanie
%
30.06.2013 rok
30.06.2013 r.
wykonania
75809
280 000
121 797,49
43,50
80104
2 731
2 730,90
100,00
80113
1 900
950,00
50,00
80146
26 654
0,00
0,00
80195
759 617
242 413,48
31,91
85404
21 044
0,00
0,00
85415
4 520
0,00
0,00
85446
7 622
0,00
0,00
85495
31 368
0,00
0,00
Razem:

1 135 456
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367 891,87

32,40

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Dział 801, 854
Rozdz. 80195, 85495 Pozostała działalność
Nagrody Prezydenta Olsztyna dla nauczycieli
Zgodnie z treścią art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów
prowadzących szkoły tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości co najmniej 1% planowanych
rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów
prowadzących szkoły i dyrektorów szkół. § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 uchwały Nr XII/174/11
Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu
przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn określa,
iż 80% środków funduszu utworzonego zgodnie z przepisem ww. ustawy przeznacza się
na nagrody dyrektora szkoły i są one planowane w rocznym planie finansowym szkoły,
zaś 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Prezydenta Olsztyna i są one
planowane w budżecie Miasta Olsztyna, w planie Wydziału Edukacji. Środki ujęte są
w rozdz. 80195 oraz 85495 w §§4010, 4110 i 4120 – w łącznej kwocie 274.109 zł.
W związku z tym, że Nagrody Prezydenta Olsztyna dla nauczycieli przyznawane są
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie w dniu 01.09.2012 r.
wprowadziły nowe formy i zasady kształcenia zawodowego w szkołach. Zgodnie z art.
64 w/w ustawy wprowadzono, jako nową formę kształcenia w szkołach, kwalifikacyjne
kursy zawodowe. Środki na pokrycie wydatków związanych z uruchamianiem
w jednostkach oświatowych kwalifikacyjnych kursów zawodowych ujęte są w planie
Wydziału w rozdz. 80195 §§4010, 4240. W I półroczu br., w związku z uruchomieniem
w ZSB kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji Sporządzanie kosztorysów
oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej, zgodnie ze zgłoszonym przez
jednostkę zapotrzebowaniem, środki w kwocie 10.000 zł przekazano do planu jednostki.
Zadnie realizowane od bieżącego roku, wdrażane przez jednostki oświatowe. Pozostałe
w planie środki w kwocie 170.000 zł, w oparciu o zgłoszenia jednostek, zostaną
przekazane do ich planów finansowych w II półroczu br.
Komisje egzaminacyjne
Z treści art. 9g ust. 2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela wynika
obowiązek powoływania przez organ prowadzący komisji egzaminacyjnych na stopień
nauczyciela mianowanego. Pokrywanie wydatków związanych z działalnością tych
komisji dokonywane jest zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
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zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.), w wysokości
określonej uchwałą Nr 236/215/01 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania
egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela
mianowanego, zmienionej zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 92 z dnia
3 czerwca 2003 r. Płace za umowy zlecenia dla osób zasiadających w komisjach
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego planowane są w rozdz. 80195
§§4110, 4170 w łącznej kwocie 6.200 zł. W związku z tym, że zgodnie z ustawą Karta
nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania
egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ, wydaje decyzję
o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia
31 sierpnia danego roku, a nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października
danego roku, do dnia 31 grudnia danego roku, wydatki związane z tym zadaniem będą
ponoszone w II półroczu br.
W okresie I półrocza br. w rozdz. 80195 w ramach §§4110, 4120, 4170 poniesiono
wydatki w związku z okresowym wzrostem zadań oświatowych. Wykonanie ich
zrealizowano w ramach umowy zlecenia na rzecz Wydziału Edukacji. Plan w tym
zakresie został wykonany w 100%.
Dotacje celowe z budżetu miasta na zadania bieżące
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
Wydatki w §2360 dotyczące realizacji przez organizacje pożytku publicznego,
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), dwóch zadań
pn. „Organizacja szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych
oraz klas drugich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej” oraz „Organizacja nauki pływania uczniów klas II
Szkoły Podstawowej Nr 18”, zrealizowano w 100%. Środki przekazano podmiotom
realizującym te zadania.
Pozostałe wydatki bieżące
Dział 758, 801, 854
Rozdz. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
Zgodnie z treścią art. 80 ust. 2a i 2d oraz art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) jeżeli do
innej formy wychowania przedszkolnego lub przedszkola prowadzonego przez podmiot
inny niż jednostka samorządu terytorialnego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem
gminy dotującej inną formę wychowania przedszkolnego lub przedszkole, gmina, której
mieszkańcem jest ten uczeń obowiązana jest do pokrycia kosztów dotacji udzielonych
na tego ucznia. Środki finansowe zaplanowane w tym zadaniu związane są ze zwrotem
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kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta
Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych gmin przedszkoli
niepublicznych. Wykonanie wydatków z w/w tytułu ujętych w §4300 na dzień
30 czerwca br. wyniosło 121.797,49 zł, co stanowi 43,50% planu w wysokości 280.000
zł.
Rozdz. 80104 Przedszkola
W ramach §4260 poniesiono wydatki związane z zakupem energii na rzecz Przedszkola
Miejskiego Nr 5. W związku z tym, że od bieżącego roku oddano nieruchomość
w trwały zarząd jednostce, w planie Wydziału ujęto jedynie środki na pokrycie
zobowiązań z w/w tytułu za m-c grudzień 2012 r. Plan w wysokości 2.731 zł wykonano
w 100%.
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) droga dziecka z domu do szkoły nie może
przekraczać 4 km w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza
ww. odległość obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.
Jest to zwrot kosztów przejazdów dla uczniów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum Nr
11, prowadzonego przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Przyjaciele Nauki Na
Warmii” LOG – WARM, których droga z domu do szkoły przekracza 4 km. Wykonanie
wydatków z w/w tytułu ujętych w §4300 na dzień 30 czerwca br. wyniosło 950 zł,
co stanowi 50% planu w wysokości 1.900 zł.
Rozdz. 80146, 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W celu dostosowania planów jednostek oświatowych oraz planu Wydziału
do Zarządzenia Nr 36 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013 oraz
maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe
i zakłady kształcenia nauczycieli na 2013 rok oraz Zarządzenia Nr 125 Prezydenta
Olsztyna z dnia 16 kwietnia 2013 r. zmieniającego w/w zarządzenie, środki z planu
Wydziału w łącznej kwocie 52.281 zł przesunięto na realizację zadań określonych
w wyżej wymienionych zarządzeniach do planów jednostek oświatowych. Dalsze
działania w stosunku do pozostałych w planie UMO(E) środków podjęte zostaną
w II półroczu br.
Rozdz. 80195, 85495 Pozostała działalność
Zgodnie z art. 9b ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
dyrektorzy jednostek oświatowych, w związku z nadawaniem nauczycielom stopnia
nauczyciela kontraktowego, zobowiązani są do wydawania decyzji administracyjnych
opatrzonych pieczęcią urzędową. Zakupu pieczęci urzędowych dokonuje Wydział
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Edukacji na wniosek dyrektora jednostki. Wydatki z tego tytułu ponoszone są w rozdz.
80195 §4300 w ramach zadania pn. Zadania oświatowe. W trakcie I półrocza
zrealizowano zamówienie na pieczęcie złożone przez jedną jednostkę oświatową.
W związku z tym, że zmiany w sieci szkół nie będą skutkować powstawaniem nowych
jednostek, liczba zamówień dot. zakupu pieczęci urzędowych dla jednostek
oświatowych będzie mniejsza niż przyjęto w trakcie tworzenia budżetu, zmniejszono
plan Wydziału do kwoty 2.635 zł.
Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego (rozdz. 80195, §4300). Obowiązek realizacji tego zadania
wynika z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Do czasu ich uzyskania, wymagane wydatki w I półroczu ponoszone były ze środków
własnych. W związku z zabezpieczeniem zbyt małej ilości środków własnych
na wypłatę pracodawcom dofinansowania, zwiększono plan UMO(E) do kwoty
46.600 zł. Po otrzymaniu środków z Funduszu Pracy, zrefundowano poniesione ze
środków własnych wydatki ze środków w/w Funduszu. Plam zmniejszono do 0 zł.
Elektroniczny system rekrutacji (rozdz. 80195, §4300)
Zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zapewnienie warunków rekrutacji do
szkół jest obowiązkiem organu prowadzącego. Obowiązek ten od kilku lat jest
spełniany poprzez zastosowanie narzędzia jakim jest Elektroniczny system rekrutacji
przy naborze do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnch, a od tego roku, w związku z rozszerzeniem przez wykonawcę
oferty systemu elektronicznej rekrutacji Nabór o moduł do obsługi elektronicznego
naboru w bursach, również do burs. Plan w wysokości 65.782 zł wykonano w 100%.
Eksploatacja strony internetowej Wydziału Edukacji – 2.500 zł (rozdz. 80195, §4300)
Strona Wydziału zapewnia sprawny przepływ informacji między Wydziałem
a 77 monitorowanymi jednostkami oświatowymi. Wydatki związane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem strony internetowej Wydziału Edukacji ponoszone będą
w II półroczu br.
W ramach zadania pn. Działalność bieżąca, w planie Wydziału rozdz. 80195 §4430
ujęte zostały środki na ubezpieczenie jednostek oświatowych. Wydatki w I półroczu br.
wyniosły 168.342,50 zł, tj. 75,28% planu w wysokości 243.108 zł. W związku z tym,
że zgodnie z postanowieniami umów zawartymi w sprawie ubezpieczenia generalnego
Gminy Olsztyn wraz z jednostkami organizacyjnymi, wysokość wydatków
na ubezpieczenie jednostek oświatowych w br. wyniesie 326.746 zł, w II półroczu plan
Wydziału zostanie zwiększony o kwotę 83.638 zł.
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Dział 854
Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Obowiązek organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci regulują przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 lutego 2009 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133).
Zgodnie z przepisami w przypadku przedstawienia przez rodzica opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka gmina jest zobowiązana zapewnić środki
na realizację tego zadania. Zgodnie z ww. rozporządzeniem wczesne wspomaganie może
być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej oraz w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej. W związku z tym, że zadanie realizowane jest
bezpośrednio przez jednostki oświatowe, ujęte w planie Wydziału w §§4010, 4110, 4120
środki, przekazywane są do planów jednostek, które obowiązane zostały do organizacji
takiej formy zajęć, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie zapotrzebowaniami. W okresie
I półrocza zapotrzebowania zgłosiły trzy jednostki na łączną kwotę 3.064 zł. Plan
wydatków, w związku z wykazaniem przez jednostki mniejszego zapotrzebowania niż
zakładano, zmniejszono do wysokości przewidywanego wykonania a środki w kwocie
18.246 zł przeznaczono na pokrycie zwiększenia wydatków w obszarze innych zadań
oświatowych.
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Beneficjenci stypendiów szkolnych, stypendiów 2.2.ZPORR 04/05 oraz stypendiów
2.2.ZPORR 05/06, poprzez posłużenie się przy rozliczaniu w/w świadczeń
sfałszowanymi fakturami, dokonali ich wyłudzenia. W planie Wydziału w kwocie
4.520 zł ujęte są wydatki związane z przewidywanymi zwrotami wyłudzonych przez
beneficjentów w/w stypendiów oraz odsetek od kwot zasądzonych do zwrotu.
Planowanie kwot następuje na podstawie informacji o wyrokach i toczących się
sprawach sądowych związanych ze zwrotem wyłudzonych stypendiów. W związku
z tym, że czas i kwota wpłaty zasądzonych do zwrotu należności z w/w tytułów są
trudne do określenia oraz, ze względu na ich charakter, niezależne od działań Wydziału,
występują duże różnice między planem a wykonaniem. Wydatki na realizację tego
zadania ujęte w §§4300, 4580 w I półroczu wyniosły 0,00 zł.
Ze względu na fakt, iż znaczna część zadań realizowana jest bezpośrednio przez
jednostki oświatowe, środki ujęte pierwotnie w planie Wydziału Edukacji
przekazywane są, w ramach działów 801 oraz 854, do planów finansowych jednostek.
W I półroczu br. przekazano do planów finansowych jednostek środki na realizację
poniższych zadań:
1) organizacja dodatkowych nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
Środki na realizację tego zadania w kwocie 249.925 zł przekazano do planów
35 jednostek.
2) dostosowanie w szkołach, do dnia 31 sierpnia 2013 r., organizacji obowiązkowych
zajęć edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej
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w taki sposób, aby liczba uczniów w grupie nie przekraczała liczby stanowisk
komputerowych w pracowni komputerowej
Środki na realizację tego zadania w kwocie 1.000.000 zł przekazano do planów
33 jednostek.
3) dofinansowanie edukacji kulturalno-oświatowej (muzycznej, teatralnej) w szkołach
podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Środki na realizację tego zadania w kwocie 284.211 zł przekazano do planów
45 jednostek.
4) realizacja projektu edukacji kulturalnej "Ze sztuką na ty"
Środki na realizację tego zadania w kwocie 25.386 zł przekazano do planów
14 jednostek.
5) realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn”
Środki na realizację tego zadania w kwocie 234.000 zł przekazano do planów
34 jednostek.
2.1.4 Wydział Kultury Promocji i Turystyki
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

15.195.458,00 zł
15.185.458,00 zł
7.448.956,05 zł
49,05%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

1.006.620,00 zł
1.006.620,00 zł
bez wykonania

16.202.078,00 zł
16.192.078,00 zł
7.448.956,05 zł
46%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1. składki członkowskie (rozdz. 75095) – 88.457,92 zł (68,86% planu - 128.458 zł),
z tego:
1) Stowarzyszenie Gmin Polskich Zamki Gotyckie – 35.084 zł (100% planu),
2) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna – 25.000 zł (50%
planu - 50.000 zł),
3) Stowarzyszenie Dom Warmiński – 28.374 zł (100% planu),
4) Polska Unia Mobilności Aktywnej – bez wykonania (plan - 15.000 zł); wydatek
planowany na II półrocze,
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2. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury:
1) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 1.200.000 zł (48,35% planu 2.482.000 zł),
2) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 1.900.000 zł (51,35%
planu - 3.700.000 zł),
3) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) – 372.000 zł (50,41% planu 738.000 zł),
4) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92110) –
550.000 zł (47,83% planu - 1.150.000 zł),
5) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 2.180.000 zł (50,11% planu 4.350.000 zł),
3. dotacje celowe na pomoc finansową dla Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego na działalność Teatru im. Stefana Jaracza, Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (rozdz. 92195)
– 100.000 zł (76,92% planu - 130.000 zł), z tego:
1) 60.000 zł na zorganizowanie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych przez Teatr
im. Stefana Jaracza,
2) 40.000 zł na zorganizowanie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy
Poezję” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych;
pozostała kwota w wysokości 30.000 zł zostanie przekazana na upowszechnianie
postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur,
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sfp oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(rozdz.: 92195 i 63095) – 367.500 zł (79,72% planu - 461.000 zł), na realizację
zadań:
1) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury
(w szczególności plastyka, muzyka, literatura, teatr, taniec) – 128.000 zł (80%
planu - 160.000 zł),
2) Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 141.000 zł (83,93% planu 168.000 zł),
3) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych – 39.000 zł (100%
planu),
4) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna – 15.000 zł (44,11% planu 34.000 zł),
5) Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej –
44.500 zł (74,17% planu - 60.000 zł; plan „w”); realizacja zadania w trakcie
I półrocza została przeniesiona z planu UMO(S) do planu UMO(KPT); dotacja
została przekazana na realizację zadań pn.:
a) „Wodna turystyka aktywna po Jeziorze Krzywym”,
b) „Tajemnice Olsztyna – aktywnym tropem”,
c) „Odkrywanie piękna Warmii poprzez aktywną turystykę – wycieczki
rowerowe dla rodzin oraz dzieci i młodzieży szlakami rowerowymi”,
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d) „Akcja – Rekreacja! – 660 lat w Warmińskich Lasach”,
e) „Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej”;
w II półroczu zostaną przekazane środki na realizację zadania pn. „Wycieczki
piesze, rowerowe, imprezy na orientację i spływy kajakowe dla mieszkańców
Olsztyna oraz renowacje szlaków turystycznych”.
Podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku
Nr 6d do niniejszego opracowania,
5. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przez Wydział (rozdz.: 75075
i 92195) – 665.338,13 zł (39,87% planu - 1.668.732 zł), dotyczyły m.in.:
1) nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń – 39.000 zł
(38,16% planu - 102.200 zł; plan „+”1.200 zł), z tego w I półroczu przyznane
zostały:
a) coroczne nagrody Prezydenta, Statuetki Św. Jakuba wraz z nagrodą
pieniężną w wysokości 6.000 zł – 36.000 zł; nagrody zostały przyznane
w 6 dziedzinach: nauki, kultury, sportu, gospodarki, działalności
pozarządowej oraz za szczególne zasługi dla Olsztyna,
b) Grand Prix Prezydenta Olsztyna IX Festiwal Chórów i Orkiestr im. Feliksa
Nowowiejskiego – 3.000 zł;
pozostałe coroczne nagrody Prezydenta Olsztyna zostaną wręczone
w II półroczu,
2) stypendiów przyznawanych osobom zajmującym się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury – 59.200 zł (86,05% planu 68.800 zł; plan „-”1.200 zł); w I półroczu przyznane zostały stypendia
w wysokości od 1.600 zł (stypendium miesięczne) do 8.000 zł (stypendium 5miesięczne),
3) wynagrodzeń bezosobowych – 41.077,31 zł (53,35% planu - 77.000 zł; plan „”8.000 zł); wydatki związane były z:
a) realizacją umów dotyczących tłumaczeń pism i dokumentów,
konsekutywnych, symultanicznych oraz wykonywania prac na zamówienie
(obrazów i grafik przedstawiających panoramę Olsztyna, przekazywanych
jako upominki promocyjne),
b) wynagrodzeniami dla artystów biorących udział w przedsięwzięciach
promocyjnych,
c) przygotowaniem i wykonaniem autorskich programów przedstawiających
postacie historyczne np. M.Kopernika i Św. Jakuba,
d) opracowaniem materiałów filmowych TV na Spotkanie Noworoczne,
e) prowadzeniem uroczystości Spotkania Noworocznego,
f) codziennym wykonaniem hejnału Olsztyna na trąbce z balkonu Ratusza
przez Hejnalistę,
g) wynagrodzeniem za wykonanie statuetek Nagrody Prezydenta Olsztyna
im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych i Nagrody
im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych, wykonanie
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prac plastycznych autorskich przez olsztyńską artystkę Julitę WienchKurłowicz,
4) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz.: 75075 i 92195) – 148.901,88 zł
(60,78% planu - 245.000 zł; plan „-”45.000 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
a) materiałów promocyjnych miasta – gadżety (gadżety i materiały promocyjne
z logo miasta i stroną internetową www.olsztyn.eu, torby reklamowe eko,
biżuterię ozdobną i klucze do miasta, cukierki promocyjne, długopisy,
frisbee, puchary, kubeczki, bandamki, piłki dla dzieci, drewniane baby
pruskie, znaczki promocyjne butony, pinsy (Św. Jakuba, M.Kopenika), oraz
materiały dekoracyjne do wystroju gablot) – 49.900 zł,
b) materiały promocyjne miasta – wydawnictwa na potrzeby innych wydziałów
i kierownictwa UMO (zakupiono albumy: „Moja Warmia”, „Warmia”,
„Prywatne życie Mikołaja Kopernika”, „Doroczne zwyczaje na Warmii
i Mazurach”, „Olsztyn”, „Kopernik i pieniądze”, „Malownicza Kraina”,
„Mikołaj Kopernik kanonik warmiński”, „Olsztyn Impresje”, „Łyna-Wadąg”
oraz kalendarze, plan miasta z miniprzewodnikiem, kartki 660-lecie
Olsztyna, malowanki dla dzieci „Spacer Pana Kopernika”) – 48.883,66 zł,
c) materiały promocyjne miasta – pozostałe (m.in. plakaty, banery reklamowe)
– 10.000 zł,
d) Miejska Informacja Turystyczna – 33.100 zł (wydatkowane środki dotyczyły
m.in. zakupu mebli, wykładziny, oświetlenia, leżaków promocyjnych, tablic
informacyjnych oraz artykułów papierniczych do
lokalu Miejskiej
Informacji Turystycznej znajdującego się w budynku Ratusza),
e) zakup materiałów, nagród rzeczowych dla uczestników imprez i laureatów
konkursów organizowanych pod patronatem Prezydenta Olsztyna –
7.018,22 zł; w I półroczu zakupiono: książki na nagrody dla dzieci, nagrodę
w konkursie OPiOA, nagrodę w konkursie Dyktando (tablet), materiały
na konkurs literacki na esej „Olsztyn – moje miasto” z okazji 660-lecia
nadania praw miejskich Olsztynowi, nagrody dla laureatów Superorbitalnego
Festiwalu Filmów Amatorskich (dodatkowa kategoria „Olsztyński Talent”
w związku z jubileuszem 660-lecia nadania praw miejskich Olsztynowi),
Menora z okazji otwarcia Centrum Dialogu Międzynarodowego Dom
Mendelsohna, nagrodę z okazji podwójnego jubileuszu 80. urodzin i 55.
rocznicy pracy scenicznej i książkę-album „Łyna-Wadąg”;
w II półroczu zostaną wydatkowane pozostałe środki zaplanowane na powyższe
zadania, jak również na planowane Obchody Jubileuszu 660-lecia Miasta
Olsztyna,
5) zakup usług (rozdz. 75075 i 92195) – 373.346,77 zł (32,30% planu 1.155.732 zł; plan „+”35.000 zł); wydatkowane środki przeznaczone zostały na
realizację niżej wymienionych zadań:
a) współpraca z zagranicą (kontakty z miastami partnerskimi Olsztyna:
Offenburg, Chateauroux, Halmstad, Gelsenkirchen, Łuck, Perugia,
Rovaniemi, Kaliningrad: udział w targach turystycznych, organizacja pobytu
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b)

c)

d)

e)
f)
g)
h)

w Olsztynie młodzieży z miast partnerskich) – 9.500 zł; wydatkowane środki
dotyczyły m.in.:
− zakupu usług gastronomicznych, noclegowych, przewozowych
i lotniczych w związku z wizytami delegacji zagranicznych z Miast
Partnerskich w Olsztynie,
− wydatków związanych z wyjazdami delegacji Miasta na zaproszenie
z Miast Partnerskich,
− udziału w Targach Turystycznych Jantour w Kaliningradzie,
− realizacji usług przewodników, pośrednictwa wizowego, organizacji
zawodów na torze Kormoran w związku z wymianą młodzieży ze szkół
samochodowych Olsztyna i Chateauroux,
Spotkanie Noworoczne – 17.830,32 zł; w dniu 24.01.2013 r. - w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie odbyło się
Spotkanie Noworoczne władz miasta z mieszkańcami, połączone
z wręczeniem Nagrody Prezydenta Olsztyna - Statuetki Św. Jakuba.
Statuetki wręczono w sześciu kategoriach (kultura, gospodarka, nauka, sport,
działalność pozarządowa oraz szczególne zasługi dla Olsztyna), zaś
laureatów wskazała Kapituła, której przewodniczy Prezydent Olsztyna;
koszty uroczystości dotyczyły opłat za wynajęcie Filharmonii, koncertu
w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii, zaproszeń, dyplomów,
oświetlenia, wykonania autorskiego programu M. Korzunowicza w roli
św. Jakuba,
Kortowiada 2013 - Juwenalia Studenckie (współorganizacja) – 40.000 zł;
wydatki dotyczyły współpracy przy promocji Gminy Olsztyn w związku
z organizacją Juwenaliów Olsztyńskich „Kortowiada 2013”; przedmiotem
umowy była szeroko rozumiana promocja miasta w mediach,
wydawnictwach, materiałach reklamowych, banerach,
Olsztyn. Aktywnie! - promocja projektu oraz kulminacja przedsięwzięć:
Wiosna zaczyna się w Olsztynie, Copernicus Run, Bieg Jakubowy –
52.997,40 zł,
Urodziny Kopernika – 13.000 zł,
oprawa prac graficznych, obrazów z panoramą Olsztyna (usługi w zakresie
oprawy prac plastycznych, dyplomów, obrazów) – 2.000 zł,
Osobowości Roku 2013 – Gala wręczenia statuetek – 5.000 zł,
promocja miasta – zadania okazjonalne realizowane w trakcie roku –
65.240 zł, (przy współpracy promocyjnej z organizatorami imprez zostały
zrealizowane projekty: Moto-Serce, Gra Miejska – Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, portal turystyczny Olsztyna – konsultacje specyfikacji
technicznej, 52 Plebiscyt na 10 Najpopularniejszych Sportowców
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, NOL – Nie odpuść lata, Juwenalia
OSW, konferencja Zdrowy Przedszkolak – Smaki Życia, emisja reklamy:
mecz Polska – Węgry w tenisie stołowym, opłacono pierwszą transzę za
wykonanie Studium Wykonalności „Warmiński Jarmark Świąteczny –
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Olsztyn”, współpraca przy redagowaniu Przeglądu Turystycznego,
współorganizacja przy eliminacjach do Przystanku Woodstock 2013, mural
KOSMOS - BWA, Turniej Miasta Kopernikowskich, Festyn Bezpieczne
Wakacje),
i) imprezy kalendarzowe (Majówka, Dzień Dziecka, Mikołajki, Noc Kupały,
itp.) – 27.800 zł; w ramach wydatkowanych środków zrealizowano we
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury Majówkę Miejską „Cztery
Strony Maja”, Święto Flagi, Rocznicę Konstytucji 3-go Maja i Dzień
Dziecka,
j) Night Power – bezpieczne ściganie – 40.000 zł,
k) Turniej Tańca Supadance – 50.000 zł,
l) promocja turystyczna przed sezonem – 3.690 zł,
m) transport nośników reklamowych (balon, banery, itp.) – 1.480 zł,
n) obsługa wizyt dziennikarzy turystycznych „study tour” – 1.380 zł,
o) współorganizacja konkursu poetyckiego „Olsztyn kocham …” z okazji 660lecia nadania praw miejskich Olsztynowi – 2.000 zł,
p) współorganizacja specjalnego odcinka w ramach cyklu „Olsztyński Wehikuł
czasu” - otwartego dla mieszkańców Olsztyna wykładu na temat
olsztyńskiego Ratusza – 1.500 zł,
q) współpraca przy przedsięwzięciu pn. LUDUS PASCHALIS czyli Gra
o Zmartwychwstaniu Pańskim – wielkanocne dramaty liturgiczne wykonane
w trakcie uroczystych Nieszporów Gregoriańskich przez Scholę Węgajty –
2.000 zł,
r) współorganizacja przedsięwzięcia z okazji święta Konstytucji 3 Maja –
1.900 zł,
s) współpraca przy przygotowaniu programu tanecznego z okazji obchodów
660-lecia nadania Olsztynowi praw miejskich (opracowanie specjalnej
choreografii, specjalnych mixów muzyki), który zawierał zarówno występy
grupy tanecznej w technikach Jazz/Hip Hop, jak i par tanecznych tańca
towarzyskiego – 30.599,99 zł,
t) oprawa muzyczna, oprawa grafik, obrazów, przywileju lokacyjnego –
4.459,79 zł,
u) wydruk plakatów promujących jubileusz 660-lecia Olsztyna – 969,27 zł;
pozostałe środki zaplanowane na 2013 r. zostaną wydatkowane w II półroczu na
realizację ww. zadań, jak również planowanych do realizacji na II półrocze
zadań, takich jak Wiersze chodnikowe, VIII Bruk Festiwal, Kalendarz Olsztyna
(Kronika), ważne wydarzenia o charakterze rocznicowym, Sylwester, XVIII
Międzynarodowe Dni Folkloru „Warmia 2013”, Zawody Balonowe, Promocja
Miasta „Lato z Radiem”, Space VJ Meeting – festiwal VJ-ów, Przegląd
Scenografii i Efektów Specjalnych, Obchody 660-lecia Olsztyna, Turystyczna
aplikacja mobilna - audio guide, Makieta Starego Miasta – Obchody 660-lecia
Olsztyna,
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6) zakup energii (rozdz. 75075) – 1.359,20 zł (9,06% planu - 15.000 zł); wydatki
związane są z realizacją przedsięwzięcia Warmiński Jarmark Świąteczny –
Olsztyn,
7) zakup usług obejmujących tłumaczenia (rozdz. 75075) – 2.453 zł (49,06% planu
- 5.000 zł).
Przedsięwzięcie bieżące współfinansowane z budżetu UE:
1) „Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn” (rozdz. 75075)
Plan na 01.01.2013 r.
350.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
350.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
2) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację przedsięwzięcia
„Antologia warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu” (rozdz. 92116)
Plan na 01.01.2013 r.
11.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
11.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
11.000,00 zł
% wykonania
100,00%
Przedsięwzięcia bieżące realizowane przez Wydział:
1) „Podniesienie atrakcyjności turystycznej północno-wschodniej Polski i Obwodu
Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras rowerowych”
(rozdz. 75075)
Plan na 30.06.2013 r.
1.608,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
2) „Warmiński Festiwal Dziedzictwa Browarniczego” (rozdz. 75075)
Plan na 01.01.2013 r.
14.660,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
14.660,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
14.660,00 zł
% wykonania
100%
Przedsięwzięcie majątkowe realizowane przez Wydział – „Rewitalizacja Tartaku
Raphaelsohnów na Centrum Techniki Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności"
w Olsztynie” (rozdz. 92120)
Plan na 01.01.2013 r.
1.006.620,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.006.620,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłem finansowania wydatków są:
− wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 7.448.956,05 (49,05% planu 15.185.458 zł),
− wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – bez wykonania (plan 1.006.620 zł).
Wydział Kultury Promocji i Turystyki realizuje zadania w następujących rozdziałach
klasyfikacji budżetowej: Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075), Teatry
(92106), Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (92109), Galerie i biura wystaw
artystycznych (92110), Pozostałe instytucje kultury (92114), Biblioteki (92116),
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120) i Pozostała działalność (63095,
75095 i 92195 odpowiednio w działach: Turystyka (630), Administracja publiczna
(750) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego(921)).
2.1.5 Wydział Komunikacji
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
2.081.548,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.081.548,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
986.690 zł
% wykonania
47,40%
Wydatki ponoszone przez Wydział Komunikacji związane są m.in. z realizacją
następujących zadań (rozdz. 75020):
1) zakup tablic rejestracyjnych (74.867,27 zł), zakup druków (635.055,56 zł), koszty
usuwania i przechowywania pojazdów (268.003,02 zł), koszty elektronicznego
komunikowania się z klientem (341,58 zł), zakup usług tłumaczenia dokumentacji
przesyłanej z zagranicy (625 zł),
2) nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców – 4.735,50 zł,
3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane komisji egzaminacyjnej
ds. taxi – 3.062,07 zł (76,28% planu - 4.014 zł),
4) koszty procesowe w sprawach wnoszonych do Sądu – w I półroczu nie dokonano
zwrotu nadpłaconej kwoty za kartę pojazdu.
Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Wydział Komunikacji realizuje zadania w rozdziale Starostwa powiatowe (75020).
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2.1.6 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

5.848.699,00 zł
9.537.577,00 zł
2.510.180,10 zł
26,32%

z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.782.410,00 zł
5.471.288,00 zł
2.170.700,08 zł
39,67%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.066.289,00 zł
4.066.289,00 zł
339.480,02 zł
8,35%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1. zakup usług (rozdz.: 70005 i 71014)– 259.342,24 zł (22,34% planu - 1.160.700 zł;
plan „-”35.210 zł); wydatkowana kwota dotyczyła:
1) obsługi w zakresie wycen nieruchomości dla potrzeb gospodarki mieniem
komunalnym – 100.478,76 zł (24,81% planu - 405.000 zł); w ramach
wydatkowanych środków dokonana została wycena lokali mieszkalnych
i użytkowych oraz inwentaryzacja budowlana (61.501 zł), wycena
nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych
celów (28.112 zł); w I półroczu nie wydatkowano zaplanowanych środków na
wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału oraz w wyniku budowy urządzeń
infrastruktury technicznej (plan - 95.000 zł) jak również wyceny nieruchomości
w celu naliczenia opłat planistycznych (plan - 50.000 zł) – realizacja wydatków
planowana jest na II półrocze,
2) obsługi w zakresie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży
nieruchomości, przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność,
ustanowienia
prawa
trwałego
zarządu
oraz
zadań
związanych
z administrowaniem nieruchomości Skarbu Państwa (ul. Lubelska 33A,
ul. Głowackiego 17 i 28 oraz Dworcowa 60) – 152.003,48 zł (59,99 % planu 253.400 zł; plan „+” 3.000 zł); pozostałe środki zostaną wydatkowane
w II półroczu; zmiana w planie dokonana została w związku z decyzją
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2.

3.

4.

5.

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu dotacji celowych z budżetu
państwa,
3) prac geodezyjnych i kartograficznych – 6.860 zł (1,43% planu - 481.300 zł; plan
„-”33.210 zł); wydatkowane środki dotyczyły sporządzenia dokumentacji
geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości
niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym; pozostałe
środki zostaną wydatkowane w II półroczu m.in. na sporządzenie dokumentacji
geodezyjnej do celów formalno-prawnych w zakresie rozgraniczeń
nieruchomości, aktualizację podkładów mapowych do celów projektowych.
W ramach zaplanowanych wydatków na zakup usług w II półroczu planowana jest
realizacja zadania związanego z dostosowaniem struktury baz danych państwowego
zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
do wymogów stawianych
w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie baz danych
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2013 poz. 383), w także
w nowelizacji Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia
29 marca 2001 r. (rozdz. 71013; plan - 20.000 zł), oraz na sporządzenie
dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu
Państwa (rozdz. 71014; plan - 1.000 zł),
wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (rozdz. 71014) – bez
wykonania (plan 27.000 zł); prace związane z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego planowane są do realizacji w II półroczu,
różne opłaty i składki, w tym m.in. wydatki związane z ubezpieczeniem
administrowanych budynków Skarbu Państwa (rozdz.: 70005 i 71014) – 68.384 zł
(49,20% planu - 139.000 zł); wydatkowane w I półroczu środki dotyczyły opłat za
sporządzenie aktów notarialnych i opłat sądowych, opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji
Mieszkaniowej oraz Gminy Olsztyn, jak również opłacenia w Wydziale Ksiąg
Wieczystych wniosków wieczysto-księgowych, wynikających z realizacji ustawy
o księgach wieczystych i hipotece; pozostałe środki zostaną wydatkowane
w II półroczu,
opłata podatku od nieruchomości Skarbu Państwa i podatku leśnego na rzecz Gminy
Olsztyn (rozdz. 70005) – 704.382 zł (50,01% planu - 1.408.384 zł); zmiana w planie
spowodowana była uchyleniem przez Radę Miasta zwolnienia z podatku od
nieruchomości jednostek budżetowych Gminy Olsztyn oraz samej Gminy Olsztyn;
wydatkowana kwota dotyczy opłacenia podatku za okres 6 miesięcy br.; pozostałe
środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych (rozdz. 70005) – bez
wykonania (plan - 40.500 zł); w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wypłat
o charakterze odszkodowawczym osobom fizycznym i prawnym.

W zakresie planu wydatków bieżących Wydziału, w I półroczu dokonane zostały
zmiany polegające na jego zwiększeniu o 3.688.878 zł, które dotyczyły m.in.
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wspomnianego wyżej podatku od nieruchomości (1.028.384 zł) oraz przejęcia przez
Wydział nadzoru nad realizacją zadań byłego Wydziału Spraw Lokalowych
(2.695.704 zł). W I półroczu w planie Wydziału ujęta została dotacja przedmiotowa
z budżetu dla ZLiBK.
W I półroczu plan Wydziału w zakresie dotacji przedmiotowej z budżetu miasta
dla ZLiBK został zrealizowany w 42,24%, tj. w wysokości 1.138.592 zł (plan2.695.704 zł) – UMO(GGN) realizuje zadanie od 1 marca br. (rozdz. 70004).
Wykonanie planowanych wydatków na dotację przedmiotową dla ZLiBK w miesiącach
styczeń-luty br. zostało opisane w części 2.1.7. opracowania – Wydział Spraw
Lokalowych.
Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych
przedstawione zostały w części VI opracowania Przychody i koszty samorządowych
zakładów budżetowych.
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez Wydział:
1) „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony
środowiska” (rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
1.200.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.200.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
41.200,00 zł
% wykonania
3,43%
2) „Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty
grunt)” (rozdz. 60016)
Plan na 01.01.2013 r.
2.000.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.000.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
298.280,02 zł
% wykonania
14,91%
Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE – „Rozwój e-usług
i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
866.289,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
866.289,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
a) środki własne budżetu miasta – 2.010.491,96 zł (38,78% planu - 5.183.888 zł;
plan „+”3.690.878 zł),
b) środki i dotacje z budżetu państwa – 160.208,12 zł (55,74% planu - 287.400 zł;
plan „-”2.000 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 339.480,02 zł (10,15% planu - 3.342.490 zł,
w tym wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE 142.490 zł),
b) środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
- 584.619 zł; plan „w”),
c) środki z budżetu UE – bez wykonania (plan - 139.180 zł; plan „-”584.619 zł).
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania w następujących
rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Drogi publiczne gminne (60016), Różne jednostki
obsługi gospodarki mieszkaniowej (70004), Gospodarka gruntami i nieruchomościami
(70005), Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (71013), Opracowania
geodezyjne i kartograficzne (71014), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(75023), Pozostała działalność (90095 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (900)).
2.1.7 Wydział Spraw Lokalowych
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
3.208.297,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
463.167,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
397.405,61 zł
% wykonania
85,80%
Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO, Wydział Spraw Lokalowych został
zlikwidowany z dniem 28 lutego br.
W I półroczu część środków ujętych w planie finansowym Wydziału została
przeniesiona do planów finansowych innych wydziałów UMO, które przejęły realizację
zadań – UMO (OK i GGN). Pozostała kwota planu została przeniesiona do planu
UMO(GGN) uchwałą Rady Miasta z dnia 31 lipca br.
Środki wydatkowane przez były Wydział Spraw Lokalowych dotyczyły:
1) dotacji przedmiotowej dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych,
remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części
wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy (rozdz. 70004)
– 304.296 zł; kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek
jednostkowych przedstawione zostały w części VI opracowania Przychody i koszty
samorządowych zakładów budżetowych,
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2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych
(rozdz. 70095) – 78.663,28 zł,
3) wydatki na obsługę prawną świadczoną na rzecz UMO przez Kancelarię Radcy
Prawnego, wynikającą z zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług
(rozdz. 75023) – 6.198 zł,
4) wydatki bieżące związane ze sprawami sądowymi prowadzonymi przez Wydział
(rozdz. 75023) – 8.248,33 zł.
Źródłem finansowania wydatków były środki własne budżetu miasta.
Wydział Spraw Lokalowych realizował zadania w rozdziałach: Różne jednostki obsługi
gospodarki mieszkaniowej (70004), Pozostała działalność (70095 w dziale Gospodarka
mieszkaniowa (700)), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023).
2.1.8 Wydział Inwestycji Miejskich
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

32.732.021,00 zł
41.152.511,00 zł
2.416.498,59 zł
5,87%

6.608.722,00 zł
6.903.708,00 zł
1.254.546,67 zł
18,17%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.123.299,00 zł
34.248.803,00 zł
1.161.951,92 zł
3,39%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) działalność bieżąca (rozdz. 90095) – 759.582,70 zł (36,25% planu - 2.095.671 zł;
plan „-”369.006 zł); wydatki w I półroczu dotyczyły m.in.:
a) wypłacenia nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania
otoczenia pomnika AK – 10.000 zł (15,38% planu - 65.000 zł; plan
„+”30.000 zł); zmiana planu dokonana została w związku z planowanym
konkursem na opracowanie koncepcji zagospodarowania otoczenia
pl. Xawerego Dunikowskiego,
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b) wypłacenia wynagrodzenia za opracowanie rysu historycznego niezbędnego do
uruchomienia konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania
pl. Xawerego Dunikowskiego wraz z Pomnikiem Wyzwolenia Ziemi
Warmińsko-Mazurskiej
w
Olsztynie
oraz
wykonanie
programu
wyprzedzających badań archeologicznych dla północnej części Parku
Miejskiego Podzamcze na zachód od Wysokiej Bramy, jak również za pełnienie
funkcji sekretarza konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania
otoczenia projektowanego pomnika AK – 4.823,52 zł (22,05% planu - 21.871 zł;
plan „-”169 zł),
c) zakupu energii elektrycznej zaopatrującej przepompownie ścieków przy
ul. Basieńki i ul. Szarych Szeregów – 5.647,34 zł (25,01% planu - 22.580 zł),
d) zakupu usług remontowych – 359.886,68 zł (26,90% planu - 1.338.004 zł);
w I półroczu środki wydatkowane zostały na konserwacje urządzeń
komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów
melioracyjnych, separatorów i studni publicznych,
e) zakupu usług pozostałych – 221.961,27 zł (56,81% planu - 390.738 zł; plan „”273.010 zł); wydatkowane środki dotyczyły:
− opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej naliczanych przez
ZE "ENERGA”,
− opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach
drogowych,
− czynności odbiorowych przy udziale służb sanitarnych,
− rozbiórki budynków,
− opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,
f) zakupu usług związanych z wykonaniem opinii formalno-prawnych, analiz
finansowo-ekonomicznych, ekspertyz technicznych, sondażowych badań
archeologicznych - 62.115 zł (38,76% planu - 160.265 zł; plan „-”40.000 zł);
zmiana planu dotyczyła przeniesienia środków do dyspozycji UMO(JRP I),
z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy dot. funkcjonowania suszarni
i spalarni osadów na oczyszczalni ścieków "Łyna",
g) opłat z tytułu odprowadzania wód opadowych na rzecz Samorządu
Województwa – 87.704 zł (100% planu; plan „-”92.296 zł); opłata naliczana jest
wg stawek obowiązujących w danym roku; zgodnie z zapisami ustawy z dnia
16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych
w gospodarce (Dz. U. 2012 poz. 1342), która weszła w życie 1 stycznia 2013 r.,
zmianie ulega system opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na
roczny; w 2013 roku opłacona została należność za II półrocze 2012 r.,
natomiast opłata za rok 2013 nastąpi w 2014 r.; zmiana przepisów wpłynęła na
dokonaną zmianę w planie do rzeczywistego wykonania,
h) koszty postępowania sądowego – 6.469 zł (100% planu; plan „w”); zmiana
w planie dokonana została w związku z koniecznością pokrycia należności
wynikającej z zawartej ugody sądowej za przejęcie kanalizacji deszczowej
w Al. Piłsudskiego,
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2) remonty obiektów oświatowych (rozdz. 80195) – 142.695,48 zł (8,81 % planu 1.619.332 zł; plan „+”119,332 zł); w I półroczu prowadzono przygotowania
do przeprowadzenia remontów w okresie wakacyjnym w wytypowanych
jednostkach oświatowych,
3) remonty obiektów pomocy społecznej (rozdz. 85295) – (plan - 700.000 zł);
w I półroczu opracowano dokumentację projektową na przebudowę i remont
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza (placówka MOPS);
realizacja remontu w II półroczu,
4) remonty obiektów polityki społecznej (rozdz. 85395) – 1.845 zł (0,92% planu 200.000 zł); w I półroczu wydatkowane środki dotyczyły opracowania przedmiarów
robót i kosztorysów inwestorskich remontu w Żłobka Nr 2 (ZŻM); realizacja
remontu w II półroczu,
5) remonty urządzeń komunalnych (rozdz. 90095) – 191.353,49 zł (21,59% planu 886.355 zł; plan „-”187.690 zł),
6) remont Ratusza (rozdz. 75023) – 11.070 zł (2,77% planu - 400.000 zł),
7) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych (rozdz.: 71035
i 92195):
a) zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej
i ul. Wadąskiej (rozdz. 71035) – 80.000 zł (47,06% planu - 170.000 zł); kwoty
dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych
przedstawione zostały w części VI opracowania Przychody i koszty
samorządowych zakładów budżetowych,
b) zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie cmentarzy zamkniętych (rozdz.
71035) – 50.000 zł (50% planu - 100.000 zł kwoty dotacji przedmiotowych
skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części
VI opracowania Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych,
c) zakres dotacji przedmiotowej: utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
(rozdz. 92195) – 18.000 zł (100% planu; plan „w”); kwoty dotacji
przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione
zostały w części VI opracowania Przychody i koszty samorządowych zakładów
budżetowych.
Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
W I półroczu plan wydatków bieżących został zwiększony o środki na realizację:
1) nowego przedsięwzięcia bieżącego „Aktualizacja programu dostosowania
kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Olsztyna do obecnych potrzeb
z alternatywnymi rozwiązaniami ochrony obszarów zagrożonych zalaniem” (plan 464.350 zł).
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć,
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2) nowego zadania „Uczytelnienie reliktów archeologicznych w rejonie Wysokiej Bramy”
(plan 250.000 zł); zadanie zostało wprowadzone do budżetu w związku z koniecznością
przeprowadzenia badań archeologicznych; wydatek zostanie zrealizowany
w II półroczu.
Zadania inwestycyjne:
1) dotacja celowa dla Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie na realizację zadania:
„Termomodernizacja elewacji oraz remont dachu MHT "Zatorzanka"”
(rozdz. 70095)
Plan na 01.01.2013 r.
510.835,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
510.835,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
25.000,00 zł
% wykonania
4,89%
Trwają prace związane budowlane. W I półroczu przekazano ZTM dotację celową na
powyższe zadanie w kwocie 25.000 zł, z czego na opłacenie dokumentacji
wydatkowano kwotę 7.000 zł.
2) „Zagospodarowanie przestrzeni
(rozdz. 92195)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

publicznej

z

lokalizacją

pomnika

AK”

70.000,00 zł
70.000,00 zł
bez wykonania

W I półroczu zlecono opracowanie projektu zagospodarowania
projektowanego Pomnika Armii Krajowej przy Al. Piłsudskiego.

otoczenia

3) „Adaptacja pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia biurowe w MBP - filia nr 18
przy ul. Żytniej w Olsztynie” (rozdz. 92116)
Plan na 30.06.2013 r.
100.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Zmiana sposobu użytkowania części
piwnic na lokal usługowy (dla Rady Osiedla Dajtki) została wykonana, rozliczenie
w II półroczu.
4) „Rewitalizacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej na cele Muzeum
Nowoczesności, zad. 1 - przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do
prowadzenia inwestycji” (rozdz. 92109)
Plan na 30.06.2013 r.
50.600,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Zadanie do budżetu wprowadzono w związku z przyznanym dofinansowaniem ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury w kwocie 43.000 zł. Udział Gminy wynosi 15 %. W I półroczu
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zlecono przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia
inwestycji.
5) „Budowa Szkolnego Centrum
w Olsztynie”(rozdz. 92601)
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

Aktywności

Ruchowej

przy

SP

Nr

2

1.278.954,00 zł
48.954,00 zł
3,83%

W związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację w/w projektu w kwocie 180.000 zł, zadanie
wprowadzono do budżetu 2013 roku. Zaplanowane środki własne w wysokości
1.098.954 zł na realizację zadania zostały przeniesione z planu Wydziału Edukacji.
W I półroczu opracowana została dokumentacja oraz ogłoszony przetarg na roboty
budowlane.
Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2013 r.:
1) „Budowa ul. Towarowej w Olsztynie” (rozdz. 60015)
Plan na 01.01.2013 r.
148.879,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
148.879,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
2) „Budowa dróg pożarowych
(rozdz. 60017)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

do

jednostek

oświatowo-wychowawczych”

250.000,00 zł
502.000,00 zł
bez wykonania

3) „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków
mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie” (rozdz. 70095)
Plan na 01.01.2013 r.
2.300.797,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.092.731,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
54.701,55 zł
% wykonania
1,77%
4) dotacja celowa dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych na realizację zadania
„Rozbudowa cmentarza komunalnego ,,Za Wadągiem" w zakresie funkcjonalnej
obsługi ludności” (rozdz.: 71035 i 90017)
Plan na 01.01.2013 r.
4.000.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
4.050.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
599.220,89 zł
% wykonania
14,80%
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5) „Dokumentacja przyszłościowa” (rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
502.849,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
515.478,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
159.400 zł
% wykonania
30,92%
6) „Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia” (rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
2.328.865,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.474.451,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
147.041,07 zł
% wykonania
5,94%
7) „Modernizacja Hali sportowo-widowiskowej w Olsztynie” (rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
257.070,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
257.070,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
46.740,00zł
% wykonania
18,18%
8) „Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej
i KOL” (rozdz. 75416)
Plan na 30.06.2013 r.
95.867,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
9) „Adaptacja części obiektu ZSO4
pedagogicznej” (rozdz. 85406)
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

na

potrzeby

poradni

psychologiczno-

1.000.000,00 zł
bez wykonania

10) „Rewitalizacja terenów powojskowych przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie”
(rozdz. 90095)
Plan na 30.06.2013 r.
2.554.323,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE:
1) „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków
mieszkalnych przy ulicy Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w Olsztynie” (rozdz. 70075)
Plan na 01.01.2013 r.
2.300.797,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.092.731,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
54.701,55 zł
% wykonania
1,77%
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2) „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa
Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”
(rozdz. 90004)
Plan na 01.01.2013 r.
12.981.239,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
14.903.760,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
27.822,41 zł
% wykonania
0,19%
3) „Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie” (rozdz. 92120)
Plan na 01.01.2013 r.
2.238.861,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.579.818,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
49.382,00 zł
% wykonania
1,91%
4) „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym
w Olsztynie” (rozdz. 92601)
Plan na 30.06.2013 r.
64.037,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.690,00 zł
% wykonania
5,76%
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
a) środki własne budżetu miasta – 1.236.546,67 zł (17,96% planu – 6.885.708 zł;
plan „+”276.986 zł),
b) dotacje celowe z budżetu państwa – 18.000 zł (100% planu; plan „w”),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 1.147.735,73 (5,21% planu - 22.035.586 zł; plan
„+”8.321.667 zł), w tym 4.696,38 zł (0,06% planu - 8.446.953 zł: plan
„+”2.478.624 zł) jako wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE,
b) środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
- 2.813.678 zł; plan „w”),
c) środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE – 2.366 zł (bez planu),
d) środki z budżetu UE – 11.850,19 zł (0,15% planu - 7.676.539 zł; plan „”2.798.937 zł),
e) inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan - 1.500.000 zł; plan „”264.682 zł),
f) środki z funduszy celowych – bez wykonania (plan - 223.000 zł; plan „w”).
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Wydział Inwestycji Miejskich realizuje zadania i przedsięwzięcia w następujących
rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Drogi publiczne powiatowe (60014), Drogi
publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na
drogi gminne) (60015), Drogi publiczne gminne (60016), Drogi wewnętrzne (60017),
Cmentarze (71035), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023),
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (75411), Straż gminna (miejska)
(75416), Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
(85406), Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004), Zakłady gospodarki
komunalnej (90017), Obiekty sportowe (92601) oraz Pozostała działalność (70095,
80195, 85295, 85395, 90095 i 92195, odpowiednio w działach Gospodarka
mieszkaniowa (700), Oświata i wychowanie (801), Pomoc społeczna (852), Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej (853), Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (900) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (921)).
2.1.9 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.249.527,00 zł
1.579.527,00 zł
604.229,20 zł
38,25%

440.346,00 zł
740.346,00 zł
464.094,56 zł
62,69%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

809.181,00 zł
839.181,00 zł
140.134,64 zł
16,70%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyna (rozdz. 75415) – 50.000 zł (50% planu
- 100.000 zł); wydatek dokonywany jest w formie dotacji celowej z budżetu,
udzielanej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego; zgodnie z zawartą
umową środki przekazywane są w II transzach,
2) wydatki dotyczące funkcjonowania komisji wojskowej (rozdz. 75045) –
35.223,56 zł (71,88% planu - 49.000 zł); wydatkowane środki dotyczyły m.in.
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3)

4)

5)

6)

wynagrodzeń bezosobowych ze składkami od nich naliczanymi dla członków
Komisji Lekarskiej Kwalifikacji Wojskowej oraz pracowników zatrudnionych na
potrzeby ewidencji wojskowej, zakupu wyposażenia szafki lekarskiej, materiałów
biurowych i zakupu usług (pranie fartuchów lekarskich i oprawa rejestru) oraz
opłaty za czynsz za pomieszczenia, w których odbyła się Komisja,
wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie,
w tym m.in.: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia, zakup energii, zakup
usług telekomunikacyjnych (rozdz. 75412) – 2.194,32 zł (5,61% planu - 39.114 zł);
w I półroczu wydatkowano środki na przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego,
naprawę dwóch sztuk automatu płucowego, naprawę bramki sms-owej
do powiadamiania o akcjach ratowniczych; pozostałe wydatki zostaną zrealizowane
w II półroczu,
zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym m.in. zakup nagród rzeczowych
na zawody, uroczystości, olimpiadę, organizacja imprez, zakup części do systemu
monitoringu i do systemu alarmowego miasta, materiały promocyjne do programów
Bezpieczny Olsztyn, Razem Bezpieczniej, szkolenia, przeglądy konserwacja oraz
modernizacja systemu Alarmowania na wodzie oraz sprzętu ratowniczego
w Centrum Zarządzania Kryzysowego (rozdz. 75414) – 71.541,43 zł (31,27% planu
- 228.800 zł); pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu,
aktualizacja i rozbudowa systemu wspomagania Centrum Zarządzania
Kryzysowego miasta i powiatu poprzez udostępnienie informacji dla mieszkańców
na stronie internetowej oraz przez sms-y (rozdz. 75421) – 5.135,25 zł (24,77% planu
- 20.732 zł); w I półroczu wydatkowane środki dotyczyły utrzymania aplikacji
Systemu Wspomagania Centrum Zarządzania Kryzysowego miasta i powiatu
(System „DART”), zgodnie z zawartą umową, dalsza cześć utrzymania Systemu
przewidziana jest na II półrocze; poziom wykonania zadania wynika m.in. z faktu,
że w ramach zaplanowanych środków były również środki za wykonanie usług
polegających na utylizacji substancji chemicznych czy padłych zwierząt, które będą
podlegały wydatkowaniu w II półroczu,
wydatki związane z wyjazdami członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
(rozdz. 75495) – bez wykonania (plan - 2.700 zł).

W I półroczu do planu wydatków bieżących wprowadzony został plan dotyczący wpłaty
na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300.000 zł
(rozdz. 75411). W lipcu br. Miasto Olsztyn otrzymało dotację celową z Funduszu
Wsparcia na ww. kwotę i środki zostały przekazane do KMPSP.
Realizowane zadania inwestycyjne:
1) „Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny
Olsztyn” (rozdz. 75414)
Plan na 01.01.2013 r.
506.181,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
506.181,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
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Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Ze względu na brak gwarancji co do
otrzymania w br. refundacji z budżetu UE, zaplanowano środki z kredytu na
wyprzedzające finansowanie.
2) „Środki na Fundusz Wsparcia PSP” (rozdz. 75411)
Plan na 30.06.2013 r.
30.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
30.000,00 zł
% wykonania
100,00%
Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zgodnie z umową Gminy Olsztyn z Gminą
Biskupiec, środki finansowe zostały przeznaczone na remont jednostki ratowniczo –
gaśniczej nr 3 w Biskupcu. Podstawą do dokonania zmian było wprowadzenie do planu
wydatków kwoty 30.000 zł, które wynika z podpisanego porozumienia z Gminą
Biskupiec w sprawie pomocy finansowej na wsparcie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej.
3) „Przeniesienie i doposażenie serwerowni Centrum Zarządzana Kryzysowego”
(rozdz. 75414)
Plan na 30.06.2013 r.
60.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
11.494,64 zł
% wykonania
19,16%
Zadanie wprowadzone w trakcie roku ze względu na konieczność przeniesienia
serwerowi Centrum Zarządzania Kryzysowego do nowych pomieszczeń
udostępnionych przez KMPSP. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
Przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania na wodzie”
(rozdz. 75414)
Plan na 01.01.2013 r.
20.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
20.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.960,00 zł
% wykonania
18,45%
2) „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu Miasta” (rozdz. 75414)
Plan na 01.01.2013 r.
223.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
163.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
94.950,00 zł
% wykonania
58,25%
3) „Budowa systemu monitoringu przedszkoli miejskich” (rozdz. 75414)
Plan na 01.01.2013 r.
60.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
60.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
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Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
a) środki własne budżetu miasta – 428.871 zł (62,03% planu - 691.346 zł; plan
„+”300.000 zł),
b) środki i dotacje z budżetu państwa - 35.223,56 zł (71,88% planu - 49.000 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 110.134,64 zł (28,98% planu - 380.000 zł),
w tym wkład własny miasta w zadania finansowane z budżetu UE (plan –
77.000 zł),
b) środki własne pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 429.181 zł; plan „w”),
c) środki pochodzące z porozumień zawieranych pomiędzy jst – 30.000 zł
(100% planu; plan „w”).
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności realizuje zadania
w rozdziałach: Kwalifikacja wojskowa (75045), Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej (75411), Ochotnicze straże pożarne (75412), Obrona cywilna (75414),
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego (75415), Zarządzanie kryzysowe (75421),
Pozostała działalność (75495 w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa (754)).
2.1.10 Wydział Środowiska
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

14.347.318,00 zł
25.435.552,00 zł
2.284.032,01 zł
8,98%

z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

10.824.475,00 zł
19.817.309,00 zł
71.665,21 zł
0.36%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.522.843,00 zł
5.618.243,00 zł
2.212.366,80 zł
39,38%
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Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (źródłem
finansowania są środki pochodzące z opłaty produktowej – odzysk i recykling
odpadów) (rozdz. 90020) – bez wykonania (plan - 30.000 zł); realizacja planowana
jest na II półrocze,
2) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – bez wykonania (plan –
19.542.305 zł; plan „+”9.001.230 zł); realizacja wydatków planowana jest na
II półrocze; zwiększenie planu wydatków związane było ze zwiększeniem planu
dochodów wynikających z konieczności ujęcia w planie opłat za gospodarowanie
odpadami od przedsiębiorców i instytucji publicznych,
3) wydatki związane z organizacją zadania: Akcja "Sprzątanie Świata" (rozdz. 90003)
– bez wykonania (plan - 5.400 zł); realizacja zadania planowana jest na II półrocze,
a planowane wydatki dotyczą zakupu worków oraz opłacenia usługi wywozu śmieci
i opłacenia odbioru śmieci przez Olsztyński Zakład Komunalny Sp. z o. o.,
4) środki na uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego (rozdz. 90004) –
24.297 zł (93,45% planu - 26.000 zł),
5) organizacja systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi będącymi
własnością gminy (rozdz. 90095) – 36.755,87 zł (41,40% planu - 88.771 zł; plan „”11.229 zł), dalsza realizacji nastąpi w II półroczu; zmniejszenie planowanych
wydatków związane było z koniecznością wygospodarowania środków na wypłaty
wynagrodzeń bezosobowych, o czym mowa niżej,
6) wydatki na wykonanie opracowań, opinii hydrogeologicznych i geologicznych oraz
ekspertyz dendrologicznych na potrzeby prowadzonych przez Wydział Środowiska
postępowań administracyjnych (rozdz. 90095) – 3.438 zł (18,48% planu - 27.000 zł;
plan „-” 8.396 zł), zmniejszenie planu dotyczyło przeniesienia środków do planu
SdZ na opłacenie podatku od nieruchomości,
7) wydatki na ustalenie ilości wyrobów zawierających azbest na terenie gminy,
opracowanie harmonogramu usuwania azbestu, sfinansowanie demontażu,
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest oraz podnoszenie
świadomości mieszkańców w zakresie bezpiecznego postępowania z azbestem
(rozdz. 90095) – bez wykonania (plan - 45.000 zł); zadanie planowane jest do
realizacji w II półroczu,
8) Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna na lata
2011 - 2014 z perspektywą do 2018" oraz aktualizacja Programu (rozdz. 90095) –
bez wykonania (plan - 50.000 zł); zadanie będzie realizowane w II półroczu.
W I półroczu zwiększono plan wydatków bieżących w związku z koniecznością
wprowadzenia do systemu informatycznego danych zawartych w deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącymi
własności gminy oraz przygotowaniem materiału filmowego „Segreguj śmieci”
(rozdz. 90095) – 7.174,34 zł (63,89% planu - 11.229 zł); zrealizowane i planowane do
realizacji w II półroczu wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych od
nich naliczanych.
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Realizowane zadanie inwestycyjne:
„Dostawa i wdrożenie modułu do obsługi informatycznej gospodarki odpadami
komunalnymi” (rozdz. 90002)
Plan na 01.01.2013 r.
130.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
130.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym jest „Rekultywacja terenu
poprzemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie”
(rozdz. 90006)
Plan na 01.01.2013 r.
3.392.843,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
5.488.243,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.212.366,80 zł
% wykonania
40,31%
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące - środki własne budżetu miasta – 71.665,21 zł (0,36% planu –
19.817.309 zł; plan „+”8.992.834 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 1.395.721,04 zł (1050,61% planu - 132.849 zł;
plan „-”39.444 zł),
b) środki z funduszy celowych – 374.172,40 zł (7,69% planu - 4.868.559 zł; plan
„+”2.187.879 zł),
c) środki z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 442.473,36 zł (71,73% planu - 616.835 zł; plan „”53.335 zł).
Wydział Środowiska realizuje zadania w rozdziałach: Gospodarka odpadami (90002),
Oczyszczanie miast i wsi (90003), Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (90004),
Ochrona gleby i wód podziemnych (90006), Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z opłat produktowych (90020), Pozostała działalność (90095
w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)).
2.1.11 Wydział Informatyki
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.716.103,00 zł
6.236.502,00 zł
1.760.356,63 zł
28,23%

108

z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.412.785,00 zł
1.375.785,00 zł
391.145,42 zł
28,43%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

6.303.318,00 zł
4.860.717,00 zł
1.369.211,21 zł
28,17%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) obsługa informatyczna UMO, w tym: serwis systemów i oprogramowania (MDOK
i mPortal), zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe, zakup
usług remontowych, zakup usług tzn. serwisy, aktualizacje, wsparcie techniczne
oraz konserwacje systemów informatycznych i programów użytkowanych
w Urzędzie, zakup usług dostępu do sieci Internet (rozdz. 75023) – 387.127,01 zł
(31,08% planu - 1.245.385 zł: plan „-”37.000 zł); pozostałe środki zostaną
wydatkowane w II półroczu,
2) obsługa informatyczna dla potrzeb gospodarki odpadami komunalnymi
(rozdz. 90002) – bez wykonania (plan - 2.500 zł); wydatki zostaną dokonane
w II półroczu,
3) zakup usług informatycznych związanych z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (rozdz. 71012) – 4.018,41 zł (14,88%
planu - 27.000 zł); środki wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem składanym
przez UMO(GGN),
4) serwis i aktualizacja Zbiorczego Arkusza Organizacyjnego oraz utrzymanie systemu
informatycznego do obsługi dotacji w placówkach niepublicznych (rozdz. 80195) –
bez wykonania (plan - 100.900 zł); realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „PROGRAM: Informatyzacja Urzędu
(rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
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Miasta -

Rozwój i

61.209,00 zł
600.162,00 zł
75.167,00 zł
12,52%

modernizacja”

2) „Interaktywny Urząd w Olsztynie” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
100.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
100.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
8.856,00 zł
% wykonania
8,86%
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE:
1) „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta
Olsztyn” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
479.110,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
479.110,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
288.743,62 zł
% wykonania
58,08%
2) „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie
Miasta Olsztyn” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
3.386.396,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.423.396,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
756.395,87 zł
% wykonania
22,09%
3) „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne
na terenie Miasta Olsztyna” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
2.258.603,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
240.049,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
240.048,72 zł
% wykonania
100,00%
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące – środki własne budżetu miasta – 391.145,42 zł (28,43% planu 1.375.785 zł; plan „-”37.000 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 564.985,07 zł (31,56% planu - 1.790.358 zł;
plan „+”278.919 zł), w tym 156.179.45 zł (28,09% planu - 556.086 zł; plan „”297.034 zł) jako wkład własny budżetu w zadania współfinansowane z budżetu
UE,
b) środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE – 804.226,14 zł (405,58% planu 198.291 zł plan „w”),
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c) środki własne pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
- 25.000 zł; plan „w”),
d) środki z budżetu UE – bez wykonania (plan - 2.847.068 zł; plan „”2.847.068 zł).
Wydział Informatyki realizuje zadania w następujących rozdziałach klasyfikacji
budżetowej: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (71012), Urzędy gmin
(miast i miast na prawach powiatu) (75023), Pozostała działalność (80195 w dziale
świata (801)), Gospodarka odpadami (90002).
2.1.12 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

17.832.604,00 zł
17.735.137,00 zł
8.255.179,08 zł
46,55%

16.632.604,00 zł
16.535.137,00 zł
7.655.179,08 zł
46,30%
1.200.000,00 zł
1.200.000,00 zł
600.000,00 zł
50,00%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (rozdz. 85233) – bez wykonania (plan 28.500 zł),
2) składki członkowskie gminy w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (rozdz.
75095) – 3.594 zł (100% planu),
3) Nagrody Prezydenta Olsztyna dla nauczycieli jednostek oświatowych
nadzorowanych przez Wydział (rozdz. 85295) – bez wykonania (plan - 5.700 zł),
4) zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego na rzecz innych gmin (rozdz. 85212) –
26.992,44 zł (62,48% planu - 43.200 zł),
5) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń uzyskanych
z pomocy społecznej (rozdz.: 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 i 85415) –
78.705,69 zł (39,78% planu - 197.822 zł; plan „+” 19.044 zł),
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6) opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie
innych powiatów (rozdz. 85201) – 53.112,82 zł (30,56% planu - 173.784 zł),
7) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do DPS na terenie innych powiatów
(rozdz. 85202) – 2.970.828,37 zł (42,93% planu - 6.920.000 zł),
8) dotacja celowa dla CIS na realizację Projektu "Aktywna Integracja Drogą
do Zatrudnienia" (projekt współfinansowany z budżetu UE) (rozdz. 85195) –
242.964 zł (71,93% planu - 337.787 zł),
9) dotacja przedmiotowa dla CIS w Olsztynie na reintegrację społeczną i zawodową
uczestników Centrum Integracji Społecznej (dotacja jest udzielana w ramach
środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii) (rozdz. 85154) –
386.845 zł (62,33% planu - 620.648 zł); kwoty dotacji przedmiotowych
skalkulowane według stawek jednostkowych przedstawione zostały w części
VI opracowania Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych,
10) zakup usług związanych z realizacją zadania pn. Program edukacyjny dla kadry
pedagogicznej na szczeblu przedszkolnym, szkolnym podstawowym, gimnazjalnym
i licealnym z zakresu całościowych zaburzeń w rozwoju dzieci (rozdz. 85195) –
bez wykonania (plan - 8.000 zł),
11) zakup usług związanych z realizacją zadania pn. Szczepienia przeciwko grypie dla
mieszkańców Olsztyna po 70 roku życia (rozdz. 85195) – bez wykonania (plan 20.000 zł),
12) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i in. jednostkom niezaliczanym do sfp
oraz organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (rozdz.: 85195,
85201, 85202, 85203, 85311, 85295, 85305 i 85306) – 3.892.136,76 zł (47,60%
planu - 8.176.102 zł; plan „-”116.511 zł), na realizację następujących zadań:
a) Programy profilaktyki i terapii wad postawy ciała dla dzieci i młodzieży
z Olsztyna – 25.000 zł (100% planu),
b) Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia – 30.000 zł (100% planu),
c) Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w formie środowiskowych
ognisk wychowawczych i świetlic środowiskowych – 72.500 zł (54,51% planu 133.000 zł),
d) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie – 140.735,50 zł (46,36% planu - 303.588 zł; plan „-”4.662 zł),
e) Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych
fizycznie – 337.450,76 zł (48,13% planu - 701.190 zł; plan „-”18.058 zł),
f) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi – 2.468.170 zł (48,76% planu 5.062.120 zł; plan „-”93.791 zł),
g) Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej – 134.328,50 (70,44% planu 190.704 zł),
h) Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców
Olsztyna – 20.000 zł (100% planu),
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i) Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem – 178.752 zł (35,93% planu 497.500 zł),
j) Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej – 485.200 zł
(40% planu -1.213.000 zł);
podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku
Nr 6d i 6e do niniejszego opracowania.
Pozostałe środki zaplanowane na realizację ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Przedsięwzięciem bieżącym współfinansowanym z budżetu UE jest Projekt "Aktywna
Integracja Drogą do Zatrudnienia" (rozdz. 85154)
Plan na 01.01.2013 r.
337.787,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
337.787,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
242.964,00 zł
% wykonania
71,93%
Realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie
i laryngologii” (rozdz. 85111)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

jest „Modernizacja budynku "C"
- pawilon chirurgii szczękowej
1.200.000,00 zł
1.200.000,00 zł
600.000,00 zł
50,00%

Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
a) środki i dotacje z budżetu państwa – 2.982.800,86 zł (48,76% planu – 6.117.566
zł; plan „-”116.511 zł),
b) środki własne budżetu miasta – 1.441.917,63 zł (47,48% planu – 3.036.668 zł;
plan „+”19.044 zł),
c) dotacja z budżetu miasta, na podstawie zawartych porozumień – 3.023.941,19 zł
(42,63% planu - 7.093.784 zł),
d) środki z budżetu UE – 206.519,40 zł (71,93% planu - 287.119 zł),
2) wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – 600.000 zł (50% planu 1.200.000 zł).
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania i przedsięwzięcia
w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Szpitale ogólne (85111),
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154), Placówki opiekuńczo-wychowawcze
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(85201), Domy pomocy społecznej (85202), Ośrodki wsparcia (85203), Świadczenia
rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85212), Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej (85213), Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (85214), Zasiłki stałe (85216), Ośrodki pomocy społecznej
(85219), Centra integracji społecznej (85232), Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
(85233), Żłobki (85305), Kluby dziecięce (85306), Rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych (85311), Pomoc materialna dla uczniów (85415) i Pozostała
działalność (75095, 85195 i 85295 odpowiednio w działach Administracja publiczna
(750), Ochrona zdrowia (851) i Ochrona zdrowia(852)).
2.1.13 Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

196.250,00 zł
196.250,00 zł
100.192,23 zł
51,05%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących (rozdz. 75095):
1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzących działalność pożytku publicznego – 93.200 zł
(54,82% planu - 170.000 zł); dotacje zostały udzielone na realizację następujących
zadań:
a) Prowadzenie olsztyńskiego centrum organizacji pozarządowych – 75.000 zł
(50% planu - 150.000 zł),
b) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci
i młodzieży – wolontariat – 10.000 zł (100% planu),
c) Podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej – 8.200 zł (82% planu –
10.000 zł);
podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku
Nr 6d do niniejszego opracowania,
2) nagrody dla laureatów konkursów na najlepszą inicjatywę roku organizacji
pozarządowych oraz dla laureatów konkursu „trzeci sektor w mediach” –
bez wykonania (plan - 10.000 zł); konkurs przeprowadzony zostanie w miesiącu
październiku br.,
3) wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykładowcami
prowadzącymi szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu udzielanych
przez Miasto Olsztyn dotacji, ich pozyskiwania i rozliczania; szkolenia z zakresu
Fundraisingu, i innych tego typu szkoleń, oraz z zakresu umów o dzieło zawartych
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w zakresie obsługi i organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna
oraz innych imprez pod patronatem Prezydenta Olsztyna – 2.000 zł (88,89% planu 2.250 zł); w I półroczu zawarta została umowa o dzieło na wykonanie materiału
filmowego o organizacjach pozarządowych z okazji jubileuszu 10-lecia Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; na miesiąc październik
planowana jest realizacja pozostałych umów,
4) zakup materiałów i wyposażenia na organizację konkursów, festiwali i innych
imprez o podobnym charakterze, organizowanych przez organizacje pozarządowe,
które obejmuje zazwyczaj patronatem Prezydent Olsztyna – 2.052,55 zł
(91,22% planu - 2.250 zł),
5) zakup usług związanych z Organizacją Forum Organizacji Pozarządowych, obsługą
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, konkursów, festiwali i innych
imprez o podobnym charakterze, organizowanych przez miasto i organizacje
pozarządowe – 2.339,68 zł (23,40% planu - 10.000 zł); wydatkowane w I półroczu
środki związane były z uczestnictwem w finale konkursu wolontariatu
młodzieżowego „Ośmiu Wspaniałych” oraz z organizacją uroczystej sesji Rady
Miasta poświęconej 10-tej rocznicy uchwalenia Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,
6) opłaty sądowe w sprawach cywilnych – 600 zł (34,29% planu - 1.750 zł).
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
realizuje zadania w rozdziale: Pozostała działalność (75095) w dziale Administracja
publiczna (750).
2.1.14 Biuro Komunikacji Społecznej
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

241.847,00 zł
253.847,00 zł
120.211,16 zł
47,36%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

321.195,00 zł
321.195,00 zł
bez wykonania

563.042,00 zł
575.042,00 zł
120.211,16 zł
20,90%
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Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (rozdz. 75075) –
13.828,93 zł (98,78% planu - 14.000 zł); środki zostały wydatkowane na produkcję
filmową materiału „Płać podatki w Olsztynie”, obsługę spotkań konsultacyjnych
w ramach konsultacji społecznych dotyczących przebudowy Alei Wojska Polskiego
oraz wykonanie filmu informacyjnego mieszkańców o zmianie rachunków
bankowych UMO,
2) zakup usług związanych z realizacją i prowadzeniem: kampanii informacyjnych
w mediach, polityki informacyjnej UMO, usług związanych z funkcjonowaniem
i promocję telewizji internetowej, obsługi technicznej strony UMO (rozdz.: 75075
i 80195) – 106.382,23 zł (44,92% planu - 236.847 zł),
3) zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów w kampaniach informacyjnych oraz
wersji językowych na stronie internetowej (rozdz. 75075) – bez wykonania (plan 3.000 zł).
Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Biuro Komunikacji Społecznej w 2013 r. realizuje przedsięwzięcie inwestycyjne
współfinansowane ze środków budżetu UE
„Portal turystyczny Olsztyna”
(rozdz. 75075)
Plan na 01.01.2013 r.
321.195,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
321.195,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące – środki własne budżetu miasta – 120.211,16 zł (47,36% planu –
253.847 zł; plan „+”12.000 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – bez wykonania (plan - 48.180 zł), jako wkład
własny w zadanie współfinansowane w budżetu UE,
b) środki własne pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 273.015 zł; plan „w”),
Biuro Komunikacji Społecznej realizuje zadania i przedsięwzięcie w rozdziałach:
Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075) i Pozostała działalność (80195
w dziale Oświata (801)).
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2.1.15 Biuro Strategii Rozwoju Miasta
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

600.000,00 zł
35.362,00 zł
35.362,00 zł
100,00%

Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO, Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
został zlikwidowane z dniem 1 lutego br. W I półroczu część środków ujętych w planie
finansowym Biura została przeniesiona do planów finansowych nowo utworzonych
wydziałów UMO, które przejęły realizację zadań – UMO (PPG i RM).
Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) składki członkowskie gminy (rozdz. 75095) – 35.084 zł (100% planu; plan „”175.420 zł); wydatek dotyczył opłacenia składki na udział Gminy Olsztyn
w Stowarzyszeniu Euroregion Bałtyk; kwota zmniejszenia dotyczyła planowanej
składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Obszar Aglomeracyjny (175.420 zł), która
został przeniesiona do planu powołanego w I półroczu Wydziału Rozwoju Miasta,
2) działalność bieżąca Wydziału (rozdz.: 75023 i 75075) – 278 zł (100% planu; plan „”389.218 zł); wydatkowane środki dotyczyły opracowania dotyczącego
Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego; kwota równa zmniejszeniu planowanych
wydatków została przeniesiona do planów: Wydziału Rozwoju Miasta (RM) oraz
Pełnomocnika Prezydenta ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej (PPG) –
realizacja zadań ujętych w planach nowo powołanych komórek organizacyjnych
UMO rozpoczęła się od dnia 1 marca br.
Źródłem finansowania wydatków były środki własne budżetu miasta.
Zadania realizowane były w rozdziałach: Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) (75023), Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075), Pozostała
działalność (75095 w dziale Administracja publiczna (750)).
2.1.16 Biuro Planowania Przestrzennego
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

153.950,00 zł
6.061,00 zł
6.061,00 zł
100,00%
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Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO, Biuro Planowania Przestrzennego
zostało zlikwidowane z dniem 1 lutego br. W I półroczu część środków ujętych
w planie finansowym Biura została przeniesiona do planu finansowego nowo
utworzonego Wydziału Rozwoju Miasta.
Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących (rozdz. 71004):
1) zakup usług, w tym: analizy i koncepcje programowo – urbanistyczne, projekty
miejscowych planów terenów przemysłowo - składowych i mieszkaniowo –
usługowych i rekreacyjnych na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz inne
opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej
wymagające zlecenia na zewnątrz, np. ekofizjografie, prognoza oddziaływania
na środowisko – 4.920 zł (100% planu; plan „-”147.889 zł); wydatkowane środki
związane były z realizacją zadania „inne opracowania specjalistyczne do prac
bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagające zlecenia na zewnątrz”,
2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków
Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1.141 zł (100% planu; plan „”36.445 zł)
W związku ze zmianą organizacyjną w UMO realizację zadań wraz z planem przejął od
dnia 1 marca br. Wydział Rozwoju Miasta (RM).
Wydatki finansowane były ze środków własnych budżetu miasta.
Zadania realizowane były w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego (71004).
2.1.17 Wydział Rozwoju Miasta
Wydatki bieżące
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

617.152,00 zł
28.306,72 zł
4,59%

Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO, z dniem 1 lutego br. utworzony
został Wydział Rozwoju Miasta, który przejął realizację zadań po zlikwidowanych
Biurze Strategii Rozwoju Miasta i Biurze Planowania Przestrzennego.
Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) zakup usług, w tym: analizy i koncepcje programowo – urbanistyczne, projekty
miejscowych planów terenów przemysłowo - składowych i mieszkaniowo –
usługowych i rekreacyjnych na podstawie Uchwał Rady Miasta oraz inne
opracowania specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej
wymagające zlecenia na zewnątrz, np. ekofizjografie, prognoza oddziaływania
na środowisko (rozdz. 71004) – 3.936 zł (3,53% planu - 111.444 zł; plan „w”);
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2)

3)

4)

5)

wydatkowane środki związane były z realizacją zadania „inne opracowania
specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Urbanistycznej wymagające zlecenia na
zewnątrz”,
wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków
komisji Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (rozdz. 71004) –
14.801,52 zł (40,61% planu - 36.445 zł; plan „w”),
wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów
z osobami fizycznymi wykonującymi opracowania dla aktualizacji strategii rozwoju
miasta (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan - 23.928 zł; plan „w”),
składki członkowskie (rozdz. 75095) – 2.152,50 zł (1,23% planu - 175.420 zł; plan
„w”); wydatki związane z opłacaniem składki członkowskiej na udział Gminy Olsztyn
w Stowarzyszeniu Obszar Aglomeracyjny realizowane są na bieżąco,
wydatki związane z zakupem usług na realizację m.in.: aktualizacji Strategii Rozwoju
Miasta, wznowienie ratingu gminy, aktualizacji Lokalnych Programów
Rewitalizacji, aktualizacji Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,
opracowania dotyczącego Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego (rozdz. 75023)
– 7.416,70 zł (2,75% planu - 269.915 zł; plan „w”); wydatkowane w I półroczu
środki dotyczyły aktualizacji strategii rozwoju Olsztyna.

Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.
Zadania realizowane są w rozdziałach: Plany zagospodarowania przestrzennego
(71004), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (75023) i Pozostała
działalność (75095 w dziale Administracja publiczna (750)).
2.1.18 Pełnomocnik ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej
Wydatki bieżące
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

95.375,00 zł
8.118,00 zł
8,51%

Zgodnie ze zmianą struktury organizacyjnej UMO, z dniem 1 lutego br. utworzone
zostało Biuro Pełnomocnika ds. Przedsiębiorczości i Promocji Gospodarczej, które
przejęło realizację części zadań po zlikwidowanym Biurze Strategii Rozwoju Miasta.
Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących (rozdz. 75075):
1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane na realizację
umów związanych z tłumaczeniami dokumentacji i symultanicznych oraz
organizacją seminariów, konferencji, imprez promocyjnych dotyczących rozwoju
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gospodarczego miasta i nowych inwestycji - bez wykonania (plan - 8.375 zł; plan
„w”),
2) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup wydawnictw
dotyczących promocji gospodarczej i współpracy międzygminnej – bez wykonania
(plan - 7.000 zł; plan „w”),
3) wydatki na zakup usług, w tym m.in. związanych z udziałem w międzynarodowych
i międzygminnych projektach, zamieszczaniem ofert inwestycyjnych Miasta
Olsztyna m.in. w czasopismach branżowych – 8.118 zł (10,68% planu - 76.000 zł;
plan „w”),
4) wydatki związane z zakupem usług obejmujących tłumaczenia materiałów dla
potrzeb działań związanych z promocją gospodarczą – bez wykonania (plan 4.000 zł; plan „w”).
Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Wydatki finansowane są ze środków własnych budżetu miasta.
Zadania realizowane są w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego
(75075).
2.1.19 Jednostka Realizująca Projekt I (na prawach wydziału UMO)
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

32.197.825,00 zł
32.173.788,00 zł
4.391.300,82 zł
13,65%

z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

958.889,00 zł
998.889,00 zł
70.512,40 zł
7,06%
31.238.936,00 zł
31.174.899,00 zł
4.320.788,42 zł
13,86%
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W I półroczu w ramach planu wydatków bieżących wydatkowane zostały środki
w wysokości 70.512,40 zł związane z realizacją przedsięwzięcia „Gospodarka wodnościekowa (2006-2019)”. Pozostałe zaplanowane środki na zakup usług obejmujących
tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii i koszty postępowania sądowego,
a ponadto wynajem sprzętu audiowizualnego i powielanie dokumentacji, zostaną
wydatkowane w II półroczu (rozdz.: 75023, 90001 i 90095).
Realizowane przedsięwzięcie bieżące:
„Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa"” (2006-2019) (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
88.232,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
88.232,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
70.512,40 zł
% wykonania
79,92%
„Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013)” (rozdz. 75023)
Plan na 01.01.2013 r.
553.857,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
553.857,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne:
1) „Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do
wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)” (rozdz. 60015)
Plan na 01.01.2013 r.
49.500,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
50.100,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
2) „Przebudowa al. Wojska Polskiego od ul. Żeromskiego do al. Sybiraków”
(rozdz. 60016)
Plan na 01.01.2013 r.
290.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
289.400,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
55.350,00 zł
% wykonania
19,13%
Realizowane przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE:
1) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie”
(rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
7.299.422,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
7.299.422,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
541.814,41 zł
% wykonania
7,42%
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2) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej
w Olsztynie” (rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
11.747.476,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
11.428.476,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.211.925,94 zł
% wykonania
10,60%

Polany

3) „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie”
(rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
11.788.501,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
11.788.501,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.192.698,07 zł
% wykonania
18,60%
4) „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym”
(rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
64.037,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
319.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
319.000,00 zł
% wykonania
100,00%
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące - środki własne budżetu miasta – 70.512,40 zł (7,06% planu –
998.889 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 2.096.990,90 zł (14,16% planu - 14.810.967 zł;
plan „-”64.037 zł), w tym 1.722.640,90 zł (12,17% planu - 14.152.467 zł) to
wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE,
b) środki z budżetu UE – 1.102.649,82 zł (8,05% planu - 13.698.794 zł),
c) środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE – 1.121.147,70 zł (bez planu),
d) środki własne pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 2.665.138 zł).
Zadania i przedsięwzięcia realizowane są w rozdziałach: Drogi publiczne w miastach na
prawach powiatu (60015), Drogi publiczne gminne (60016), Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) (75023), Gospodarka ściekowa i ochrona wód (90001), Pozostała
działalność (90095 w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)),
Obiekty sportowe (92601).
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2.1.20 Jednostka Realizująca Projekt IV (na prawach wydziału UMO)
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

26.048.936,00 zł
26.623.230,00 zł
9.041.131,38 zł
33,96%

z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

544.825,00 zł
544.825,00 zł
7.755,30 zł
1,42%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

25.504.111,00 zł
26.078.405,00 zł
9.033.376,08 zł
34,64%

W I półroczu poniesione wydatki bieżące związane były z zamówieniem operatu
szacunkowego wartości najmu powierzchni (trwa już nabór najemców) oraz
opatentowaniem nazwy i znaku Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.
Obecnie trwają prace związane z ubezpieczeniem obiektu, wyborem firmy ochraniającej
oraz sprzątającej. Pozostałe działania, jak również plan wydatków bieżących
w II półroczu będzie realizowany przez nową jednostkę budżetową Olsztyński Park
Naukowo- Technologiczny (rozdz. 15011).
Jednostka realizuje przedsięwzięcie współfinansowane ze środków z budżetu UE
„Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego”
(rozdz. 15011)
Plan na 01.01.2013 r.
25.504.111,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
26.078.405,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
9.033.376,08 zł
% wykonania
34,64%
Opis realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
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Źródłami finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące - środki własne budżetu miasta – 7.755,30 zł (1,42% planu 544.825 zł),
2) wydatki majątkowe:
a) środki własne budżetu miasta – 2.433.376,09 zł (60,21% planu - 4.041.587 zł)
jako wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE,
b) środki własne pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
- 5.675.610 zł; plan „w”),
c) środki z budżetu UE – 6.599.999,99 zł (44,25% planu - 14.914.005 zł; plan „”5.101.316 zł),
d) środki z budżetu państwa – bez wykonania (plan - 1.447.203 zł).
Zadania realizowane są w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości (15011).
2.1.21 Jednostka Realizująca Projekt V (na prawach wydziału UMO)
Wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

33.255.314,00 zł
30.492.724,00 zł
935.474,16 zł
3,07%

Jednostka realizuje przedsięwzięcia współfinansowane ze środków z budżetu UE:
1) PROGRAM: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu
zbiorowego w Olsztynie” (rozdz. 60095)
Plan na 01.01.2013 r.
33.255.314,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
17.621.318,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
935.474,16 zł
% wykonania
5,31%
2) „Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al.
Warszawskiej w Olsztynie” (rozdz. 60015)
Plan na 30.06.2013 r.
12.871.406,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłami finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 568.168,50 zł (18,41% planu - 3.085.701 zł), z tego
wkład własny w zadania współfinansowane z budżetu UE – 13.500 zł (0,59% planu
- 2.285.701 zł),
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− środki z budżetu UE – 367.305,66 zł (1,34% planu - 27.407.023 zł).
Zadania realizowane są w rozdziałach: Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) (60015) i Pozostała działalność
(60095 w dziale Transport i łączność (600)).
2.1.22 Biuro Sportu i Rekreacji
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.507.900,00 zł
3.507.900,00 zł
2.930.892,57 zł
83,55%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących w tym m.in:
1) Promocja Miasta Olsztyn poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki
siatkowej mężczyzn (rozdz. 75075) – 500.000 zł (100% planu),
2) Promocja Miasta Olsztyn poprzez sport podczas rozrywek I ligi piłki ręcznej
mężczyzn (rozdz. 75075) – 50.000 zł (100% planu),
3) nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
i krajowym współzawodnictwie sportowym i in. (rozdz. 92695) – 40.000 zł (100%
planu); łącznie zostało przyznanych 17 nagród pieniężnych: 2 dla trenerów, 8 dla
zawodników dyscyplin olimpijskich, 3 dla zawodników nieolimpijskich i 4 dla
zawodników sportu paraolimpijskiego,
4) zakup książek i innych nagród rzeczowych na nagrody i wyróżnienia dla
sportowców, trenerów i działaczy olsztyńskiego środowiska sportowego
(rozdz. 92695) – 25.997,79 zł (99,99% planu - 26.000 zł); w ramach wydatkowanej
kwoty zakupione zostały książki, które zostały wręczone jako nagrody zawodnikom,
trenerom i działaczom sportowym za osiągnięcia w krajowym i międzynarodowym
współzawodnictwie sportowym uzyskane w 2012 r.,
5) zakup usług związanych z udziałem reprezentacji Urzędu Miasta Olsztyna
w turniejach i innych samorządowych imprezach sportowych, przygotowaniem
reprezentacji Miasta Olsztyna do udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych
imprezach sportowych, organizacją uroczystości sportowych oraz innych usług
związanych z promocją olsztyńskiego sportu (rozdz. 92695) – 9.438 zł (63,99%
planu - 14.750 zł); w I półroczu dokonano zakupu usług niezbędnych przy
organizacji Olsztyńskiej Gali Sportu oraz zakupem usług związanych z udziałem
reprezentacji Urzędu Miasta Olsztyna w IX Samorządowych Mistrzostwach Polski
w Tenisie zorganizowanym w Koninie; pełna realizacja zadania nastąpi
w II półroczu,
6) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym
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do sfp (rozdz. 92695) – 2.100.000 zł (86,98% planu - 2.414.450 zł), na realizację
zadań:
a) Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – 80.000 zł
(100% planu),
b) Organizacja krajowych i międzynarodowych imprez sportowych – 95.000 zł
(73,08% planu - 130.000 zł),
c) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim
współzawodnictwie sportowym – 422.500 zł (84,50% planu - 500.000 zł),
d) Przez ruch po zdrowie - upowszechnianie różnorodnych form aktywności
fizycznej wśród: dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych –
265.000 zł (100% planu),
e) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna –
100.000 zł (54,51% planu - 183.450 zł),
f) Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz
rozwoju sportu w Olsztynie – 1.084.500 zł (91,83% planu - 1.181.000 zł),
g) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców
Olsztyna – 53.000 zł (70,67% planu - 75.000 zł);
podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku
Nr 6d do niniejszego opracowania.
Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Biuro Sportu i Rekreacji realizuje zadania w rozdziałach: Promocja jednostek
samorządu terytorialnego (75075), Obiekty sportowe (92601), Pozostała działalność
(92695 w dziale Kultura fizyczna (926)).
2.1.23 Wydział Finansów
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

43.494.563,00 zł
43.249.285,00 zł
23.275.805,13 zł
53,82%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących, w tym m.in:
1) wpłaty do budżetu państwa (rozdz. 75832) – 3.239.899,96 zł (50% planu 6.479.800 zł, tzw. „janosikowe”,
2) wpłaty na rzecz izby rolniczej (rozdz. 01030) – 1.244,21 zł (60,99% planu 2.040 zł),
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3) gospodarka odpadami komunalnymi w zakresie wypłaty wynagrodzeń dla
pracowników zajmujących się realizacją zadania (rozdz. 75073) – 60.956,28 zł
(10,89% planu - 560.000 zł),
4) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Olsztyna, w tym
m.in. wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, wynagrodzenia prowizyjne
należne poborcom z tytułu dochodów uzyskanych z egzekucji administracyjnej
(rozdz.: 75011, 75020 i 75023) – 18.715.418,18 zł (55,79% planu - 33.547.557 zł)
oraz zfśs – 529.907,25 zł (77,75% planu - 681.518 zł). Planowana liczba etatów na
dzień 01.01.2013 r. wynosiła 586. Na dzień 30.06.2013 r. jest ona o 5 etatów niższa
i wynosi 581 (Zarządzenie Nr 197 Prezydenta Olsztyna z dnia 21 czerwca 2013 r.
w sprawie ustalenia planu etatów w Urzędzie Miasta Olsztyna na 2013 rok).
W I półroczu plan został zmniejszony w stosunku do planu na 01.01.2013 r.
o 357.470 zł, co wynikało m.in. z dostosowania do faktycznego wykonania planu
wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
5) wypłata zasądzonej renty (rozdz. 75023) – 10.800 zł (50% planu - 21.600 zł),
6) podróże krajowe i zagraniczne (rozdz. 75023) – 108.180,34 zł (43,85% planu 246.683 zł), w tym 46.740 zł dotyczy ryczałtów za używanie samochodów
prywatnych do celów służbowych,
7) wpłaty na PFRON (rozdz. 75023) – 35.970 zł (14,83% planu – 242.539 zł).
W okresie
sprawozdawczym
wartość
wskaźnika
zatrudnienia
osób
niepełnosprawnych była niższa niż 6%: na dzień 31 grudnia 2012 r. wskaźnik ten
wynosił 5,04%, natomiast na dzień 30.06.2013 r. – 5,60%, a zatem nie został
spełniony warunek uprawniający do zwolnienia z wpłat,
8) obsługa finansowa Urzędu Miasta (rozdz. 75023) – 60.957,97 zł (60,95% planu 100.011 zł); poniesione wydatki obejmowały głównie zakup usług przewozu
gotówki, prowizje od operacji bankowych i za obsługę bankową Banku Pekao S.A
w okresie luty-kwiecień br. oraz pogotowie kasowe,
9) badanie sprawozdań finansowych (rozdz. 75095) – bez wykonania (plan –
45.510 zł). Zgodnie z warunkami określonymi w umowie, pierwsza płatność na
rzecz firmy „ELKa” Biuro Rachunkowe w Olecku nastąpiła w lipcu br.,
10) podatek od towarów i usług (VAT) (rozdz. 75023) – 2.257,99 zł (0,34% planu –
673.600 zł). Wydatkowana kwota obejmuje podatek VAT z tytułu wpłat
wniesionych przez pracowników Urzędu Miasta za prywatne rozmowy telefoniczne
z telefonów służbowych oraz rozliczenie podatku VAT za lata ubiegłe,
11) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych (rozdz.: 75023 i 70095) – 114.910,52 zł (52,77% planu –
217.730 zł); odszkodowanie na rzecz SWN „Mój Dom” w Olsztynie za
niedostarczenie lokalu socjalnego (12.191,87 zł), odszkodowanie na rzecz Centbet
Sp. jawna Marzena i Romuald Centkowscy z/s w Dywitach (102.718,69 zł),
12) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 75023) – 395.302,43 zł
(91,78% planu – 430.697 zł), w tym m.in.: zaliczka na biegłych w sprawie sygn.akt
I C 441/12 z powództwa PRI INKOP Sp. z o.o. w Krakowie przeciwko Gminie
Olsztyn, (6.000 zł), opłata sądowa od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego
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w Olsztynie z dn.21.XII.2012 r. sygn.akt V GC 112/12 (8.727 zł), koszty
postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec Motocentrum Sp. z o.o.
Olsztyn z tytułu zaległości w opłacie planistycznej (10.388,30 zł), opłata od pozwu
w sprawie z powództwa Gminy Olsztyn przeciwko Ryszardowi i Ewie
Pszczółkowskim o zapłatę kwoty 217.942,74 zł (10.898 zł), kara pieniężna nałożona
na Gminę Olsztyn decyzją nr RBG-16/2010 z dnia 20 października 2010 r. wydaną
przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów delegatura
w Bydgoszczy (15.905,80 zł), kwota zasądzona wyrokiem Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku z dnia 15 marca 2013 r. od Gminy Olsztyn na rzecz Olsztyńskiego
Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie Syg. akt V GC 112/11 (238.733,28 zł), opłata od pozwu w sprawie
z powództwa Gminy Olsztyn przeciwko Ryszardowi i Ewie Pszczółkowskim
o zapłatę kwoty 101.372,67 zł (5.069 zł).
Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 21.933.722,09 zł (53,78% planu - 40.777.166 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 1.342.083,04 zł (54,29% planu - 2.472.119 zł).
Wydział Finansów realizuje zadania w rozdziałach: Izby rolnicze (01030), Urzędy
wojewódzkie (75011), Starostwa powiatowe (75020), Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) (75023), Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów (75832),
Pozostała działalność (70095 i 75095 odpowiednio w działach Gospodarka mieszkaniowa
(700) i Administracja publiczna (750)).
2.1.24 Wydział Podatków i Opłat
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

350.000,00 zł
363.374,01 zł
113.178,78 zł
31,15%

Zadania bieżące realizowane w I półroczu związane były z poborem podatków i opłat
lokalnych (rozdz. 75023) – 99.804,77 zł (28,52% planu - 350.000 zł). Wydatkowana
kwota obejmuje wynagrodzenia inkasentów głównie opłaty miejscowej i targowej,
wykonanie ekspertyz i opinii biegłych w postępowaniach podatkowych oraz wydatki
związane z egzekucją zaległości podatkowych i zabezpieczeniem wierzytelności gminy
z tytułu podatków i opłat (opłata sądowa od wpisu/wykreślenia z hipoteki). Stopień
realizacji planu wynika m.in. z faktu, że wysokość wynagrodzeń inkasentów
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uzależniona jest od zrealizowanych dochodów z opłat, a koszty postępowania sądowego
zależne są przede wszystkim od wyegzekwowanych kwot przez organy egzekucyjne.
W I półroczu do planu wydatków wprowadzony został plan na realizację zadania
zleconego gminy związanego z ustalaniem i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
(rozdz. 01095 w dziale Rolnictwo i łowiectwo (010)) – 13.374,01 zł (100% planu).
Pozostałe środki zaplanowane na realizacje ww. zadań zostaną wydatkowane
w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 99.804,77 zł (28,52% planu - 350.000 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 13.374,01 zł (100% planu).

Zadania realizowane są w rozdziałach: Pozostała działalność (01095 w dziale
Rolnictwo i łowiectwo (010)), Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(75023).
2.1.25 Wydział Obsługi Funduszy Europejskich
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

3.435.000,00 zł
3.435.000,00 zł
3.433.080,00 zł
99,94%

38.000,00 zł
38.000,00 zł
36.080,00 zł
94,95%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

3.397.000,00 zł
3.397.000,00 zł
3.397.000,00 zł
100,00%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących na realizację zadania:
wsparcie dla Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
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(rozdz. 75095) – 36.000 zł (100% planu). Kwota została przekazana w dniu 24 maja
br.,
2) zakup usług związanych z bieżącą obsługą zadań Wydziału (rozdz. 75023) – 80 zł
(4% planu - 2.000 zł). Zapłacono za wydanie dwóch interpretacji indywidualnych
w kontekście kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów: „Wdrożenie
zintegrowanego systemu informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn” oraz
„Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”.
Przedsięwzięcie majątkowe realizowane przez Wydział:
„System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów” (rozdz. 90002)
Plan na 01.01.2013 r.
3.397.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.397.000,00 zł
Wykonanie 30.06.2013 r.
3.397.000,00 zł
% wykonania planu
100,00%
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
− wydatki bieżące: środki własne budżetu miasta – 36.080 zł (94,95% planu 38.000 zł),
− wydatki majątkowe: środki własne budżetu miasta – 3.397.000 zł (100% planu).
Zadania realizowane są w rozdziałach: Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(75023), Pozostała działalność (75095 w dziale Administracja publiczna (750)),
Gospodarka odpadami (90002).
2.1.26 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

940.620,00 zł
941.620,00 zł
346.232,53zł
36,77%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących (rozdz. 92120):
1) dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sfp na realizację zadania
„Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia” – 306.400 zł
(58,92% planu – 520.000 zł). Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/620/13 Rady Miasta
Olsztyna z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru przyznano dotacje dla 14 podmiotów na łączną kwotę 520.000 zł.
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2)

3)
4)

5)

Zawarte zostały umowy dotacji. Przekazanie pozostałej kwoty dotacji nastąpi
w lipcu i w sierpniu br.; podmioty, którym zostały przyznane dotacje, wymienione
zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego opracowania,
dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
na popularyzację i edukację w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy
o historii i dziedzictwie kulturowym Olsztyna oraz promocję dziedzictwa
kulturowego Olsztyna, a także konserwację starodruków i zespołów akt
archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie Olsztyna oraz na
interdyscyplinarne badania stanowisk archeologicznych na terenie Olsztyna – bez
wykonania (plan – 80.000 zł). Dotacje przyznawane są w wyniku otwartego
konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/543/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia
13.12.2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Olsztyna
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013”. Po zapoznaniu
się z wynikami prac i propozycjami Komisji Oceniającej decyzję ws. przyznania
dotacji, Prezydent Olsztyna podjął dnia 29.04.2013 r. Zawarte zostały umowy
ws. dotacji. Przekazanie dotacji nastąpi w lipcu i w sierpniu br.; podmioty, którym
zostały przyznane dotacje, wymienione zostały w Załączniku Nr 6d do niniejszego
opracowania,
składki członkowskie za udział Miasta Olsztyna w stowarzyszeniu Europejski Szlak
Gotyku Ceglanego – 10.047,25 zł (99,97% planu - 10.050 zł),
badania i opracowania konserwatorskie, dokumentacje konserwatorskie,
opracowania historyczno-konserwatorskie wykonywane w ramach umowy o dzieło
lub umowy zlecenia, w tym m.in.: umowy zlecenia dot. cyfrowej archiwizacji kart
adresowych Gminnej Ewidencji Zabytków i nadzoru konserwatorskiego w Teatrze
im. Stefana Jaracza (2.326,88 zł), opracowania historyczno-konserwatorskie do
stropu i polichromii stropu w zabytkowym kościele pw. Św. Wawrzyńca
w Gutkowie (4.000 zł), badania dendrochronologiczne zabytkowego kościoła
pw. Św. Wawrzyńca w Gutkowie (5.504 zł), opinia wartościująca walory zabytkowe
budynku przy ul. Partyzantów 37 (5.412 zł); prace konserwatorskie zabezpieczające
wystrój architektoniczny elewacji budynku przy ul. Mickiewicza 27 (prace
zakończono, płatność 42 000 zł nastąpi w lipcu br.); popularyzacja i upowszechnianie
wiedzy o zabytkach, w tym m.in.: wydanie publikacji poświęconej Olsztynowi
w numerze 4/2013 kwartalnika „Renowacje i Zabytki” (płatność w kwocie
29 767,50 zł nastąpi w II półroczu); pozostałe wydatki, w tym m.in.: wykonanie
ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały
(9.840 zł) – 28.839,28 zł (9,53% planu - 302.670 zł),
prace remontowo-konserwatorskie przy elementach wyposażenia zabytkowych
cmentarzy – bez wykonania (plan - 27.900 zł); realizacja prac nastąpi w II półroczu.

W I półroczu do planu wydatków bieżących wprowadzony został plan na realizację
zadań wykonywanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej
na podstawie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Olsztyn spraw z zakresu
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właściwości Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków – 946 zł (94,6% planu –
1.000 zł); wydatkowana kwota obejmuje umowy zlecenia i umowy o dzieło na
przeprowadzenie badań dendrochronologicznych zabytkowego kościoła pw.
Św. Wawrzyńca w Gutkowie (400 zł) oraz wykonanie opinii dotyczącej wzmocnienia
stropu w zabytkowej hali sportowej przy Al. Piłsudskiego 5 (600 zł); podatek
dochodowy w kwocie 54 zł zostanie odprowadzony do Urzędu Skarbowego w lipcu br.
Źródłem finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 345.286,53 zł (36,71% planu - 940.620 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 946 zł (94,6% planu - 1.000 zł).
Zadania są realizowane w rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (92120).
2.1.27 Biuro Obsługi Klienta
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

3.000,00 zł
3.000,00 zł
0,00 zł
0%

W 2013 roku zabezpieczono środki na potrzeby zwrotów należności osobom
wezwanym do złożenia wyjaśnień lub zeznań w toku prowadzonych postępowań
administracyjnych. W I półroczu żadna osoba nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot
należności z ww. tytułu (rozdz. 75023).
Wydatki będą finansowane ze środków własnych budżetu miasta.
Zadania będą realizowane w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(75023).
2.1.28 Wydział Organizacji i Kadr
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

944.566,00 zł
954.199,00 zł
490.184,92 zł
51,37%

Przebieg realizacji planowanych zadań bieżących:
1) szkolenia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90095) – bez
wykonania (plan - 5.055 zł); zakłada się wykorzystanie środków w II półroczu,
2) składki członkowskie (rozdz. 75095) – 56.255,52 zł (66,97% planu - 84.000 zł).
W całości opłacono składkę z tytułu przynależności Gminy Olsztyn do Związku
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3)

4)

5)

6)

7)

Miast Polskich (35.905,52 zł) oraz dokonano opłaty za dwa kwartały z tytułu
przynależności do Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich (20.350 zł). Kolejne
raty zostaną opłacone do 30 września i do 15 listopada w kwotach po 10.175 zł,
prowadzenie rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 7.661,41 zł (30,46% planu –
25.153 zł). W czerwcu wypłacono wynagrodzenia wynikające z umów zlecenia
i umów o dzieło zawartych z 11 pracownikami Biura Obsługi Klienta
na aktualizację rejestru wyborców. Kolejna wypłata wynagrodzeń jest planowana
w grudniu,
szkolenia (rozdz.: 71012 i 75023) – 94.048,90 zł (36,03% planu - 261.000 zł. Środki
przeznaczono na szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne), konferencje i seminaria oraz
podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników komórek organizacyjnych
Urzędu Miasta. Planuje się wykorzystanie pozostałych środków na szkolenia
w II półroczu,
szkolenia służb finansowych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75095) – 2.700 zł
(45% planu - 6.000 zł). Plan jest niższy w stosunku do planu na dzień 01.01.2013 r.
o 29.000 zł. Kwota ta została przeniesiona do planu wydatków Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na organizację szkolenia dla głównych
księgowych jednostek organizacyjnych,
zadania ISO 9000 (rozdz. 75023) – bez wykonania (plan - 10.000 zł). Realizacja
nastąpi w II półroczu na doskonalenie oraz wsparcie techniczne obsługi portalu
iso.um,
inne zadania związane z obsługą pracowników Urzędu, tj. badania lekarskie,
umowy zlecenia i o dzieło zawierane z pracownikami Urzędu na wykonanie
dodatkowych i nowych zadań wykraczających ponad obowiązujące zakresy
czynności, dodatkowe wynagrodzenie Radców Prawnych, obsługa prawna
świadczona dla Wydziału Organizacji i Kadr oraz Wydziału Edukacji przez
Kancelarię Radcy Prawnego (rozdz.: 75020 i 75023) – 329.519,09 zł (58,53% planu
- 562.991 zł). Plan na dzień 30.06.2013 r. jest wyższy w stosunku do planu na dzień
01.01.2013 r. o kwotę 38.633 zł dotyczącą wydatków na obsługę prawną
świadczoną na rzecz UMO przez Kancelarię Radcy Prawnego (35.233 zł), a także
wydatków na dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa
procesowego w sprawach prowadzonych przez ówczesny Wydział Spraw
Lokalowych (3.400 zł).

Źródłem finansowania wydatków są:
− środki własne budżetu miasta – 482.523,51 zł (51,94% planu - 929.046 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 7.661,41 zł (30,46% planu - 25.153 zł).
Wydatki realizowane są w rozdziałach: Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej (71012), Starostwa powiatowe (75020), Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) (75023), Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa (75101) i Pozostała działalność (75095 i 90095 odpowiednio
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w działach Administracja publiczna (750) oraz Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska (900)).
2.1.29 Wydział Budżetu
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu
2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie 30.06.2013 r.
% wykonania planu

20.818.149,00 zł
20.120.724,00 zł
6.444.796,30 zł
32,03%

20.718.149,00 zł
20.120.724,00 zł
6.444.796,30 zł
32,02%
100.000,00 zł
100.000,00 zł
bez wykonania
32,03%

Wydział Budżetu realizuje wydatki, które nie są ujęte w planach finansowanych
jednostek budżetowych (w tym w komórkach organizacyjnych UMO), w tym:
1) obsługa długu (rozdz. 75702) – 6.010.662,22 zł (35,04% planu – 17.155.724 zł; plan
„-”232.425 zł); wydatki zrealizowane obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych
w latach ubiegłych oraz od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
zaciągniętej w latach 2009-2010; plan wydatków w tym zakresie obejmuje odsetki
od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w bieżącym
roku,
2) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji
ogólnej za 2011 rok (rozdz. 75801) – 200.000 zł (100% planu);
3) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego
polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. (rozdz. 85415) – 234.137 zł (99,97%
planu - 234.206 zł; plan „w”); zwrot dotacji (202.200 zł) wraz z odsetkami
(31.934 zł) nastąpił w styczniu br.,
4) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – plan 660.794 zł; w I półroczu rozdysponowana
została kwota 399.206 zł, z przeznaczeniem na:
a) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego
polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. – 234.206 zł (dotacja 202.000 zł, odsetki - 32.006 zł),
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b) wykonanie ekspertyz określających nośność wiaduktu w ciągu ulicy Towarowej
– 65.000 zł,
c) konieczności uregulowania zobowiązań wynikających z wyroku sądowego –
100.000 zł,
5) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
(rozdz. 75818) – plan 1.770.000 zł; w I półroczu rozdysponowana została w kwocie
300.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wpłaty na Fundusz Wsparcia
Państwem Straży Pożarnej,
6) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rozdz. 75818) – plan 100.000 zł; nie
została rozdysponowana w I półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są: środki własne budżetu miasta – 6.444.796,30 zł
(32,03% planu - 20.120.724 zł; plan „-”697.425 zł).
Wydatki realizowane są w rozdziałach: Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (75702), Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (75801), Rezerwy ogólne i celów
(75818), Ośrodki pomocy społecznej (85219) i pomoc materialna dla uczniów (85415).
2.2. Jednostki budżetowe
Niniejsza część opracowania zawiera opis zrealizowanych wydatków w I półroczu
następujących jednostek budżetowych: Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Straż Miejska,
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Schronisko dla
Zwierząt, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Żłobków Miejskich, Dom
Pomocy Społecznej „Kombatant”, Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie, Miejski
Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie, Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, Rodzinny Dom
Dziecka Nr 3, Świetlica Terapeutyczna Nr 1, Świetlica Terapeutyczna Nr 2, Zespół
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych, Ośrodek
Sportu i Rekreacji, Miejski Urząd Pracy.
2.2.1 Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

51.657.676,00 zł
63.353.780,00 zł
18.801.260,05 zł
29,68%
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z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

40.116.707,00 zł
38.331.589,00 zł
15.024.857,65 zł
39,20%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

11.540.969,00 zł
25.022.191,00 zł
3.776.402,40 zł
15,09%

W ciągu I półrocza plan wydatków bieżących uległ zmniejszeniu o 1.785.118 zł. Środki
te zostały przeniesione do planu wydatków majątkowych.
W ciągu I półrocza plan wydatków majątkowych zwiększył się o 13.481.222 zł. Wzrost
wynika m.in. z:
1) przeniesienia środków w kwocie 1.785.118 zł z planu wydatków bieżących do planu
wydatków majątkowych,
2) wprowadzenia do budżetu 2013 r. środków ujętych w wykazie wydatków, które nie
wygasają z upływem 2012 r. w kwocie 6.866.177 zł (Uchwała Nr XXX/539/12 Rady
Miasta Olsztyna z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie wykazu wydatków, które
nie wygasają z upływem 2012 roku),
3) realizacji dwóch nowych zadań majątkowych: „Zakup sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem” (31.919 zł) i „Zakup wag przewoźnych do ważenia pojazdów
ciężarowych” (58.081 zł).
Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZDiM (rozdz. 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
7.167.942,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.556.330,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.443.282,35 zł
% wykonania
52,52%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.258.109,27 zł (54,44% planu –
4.148.252 zł, plan „+”72.846 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 1.185.173,08 zł (49,22 % planu – 2.408.078 zł, plan
„-”684.458 zł), w tym: zakup usług pozostałych (309.594,28 zł), różne opłaty
i składki (399.975 zł), opłaty na rzecz budżetów jst (168.853,12 zł), opłaty za
oświetlenie budynku MZDiM (38.611,60 zł), remonty przeprowadzone
w budynku MZDiM (15.621,00 zł).
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Z dniem 1 lipca 2013 r. została utworzona nowa jednostka budżetowa Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu (ZDZiT), w skład której wchodzą: ZKM, MZDiM i ZZM.
Środki niewydatkowane w I półroczu zostały przeniesione z planu MZDiM do planu
nowo utworzonej jednostki.
2) zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości dróg w okresie zimowym
(rozdz. 90003)
Plan na 01.01.2013 r.
1.178.700,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.178.700,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.014.729,83 zł
% wykonania
86,09%
Zakupiono sól drogową. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II połowie.
3) zakup energii (rozdz.: 60015, 60016, 60095, 90015)
Plan na 01.01.2013 r.
3.265.400,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.855.400,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.500.291,96 zł
% wykonania
64,85%

Na kwotę wykonania składają się wydatki przeznaczone na:
a) zasilanie w energię sygnalizacji świetlnych przy drogach publicznych
w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 117.814,28 zł (56,10% planu –
210.000 zł); w I półroczu plan wydatków został zwiększony o kwotę 50.000 zł
z uwagi na nieuwzględnienie reklamacji faktur z 2012 r. dotyczących zakupu
energii do sygnalizacji świetlnej dróg,
b) zasilanie w energię sygnalizacji świetlnych przy drogach publicznych gminnych
(rozdz. 60016) – 73.885,39 zł (52,03% planu – 142.000 zł); w I półroczu plan
wydatków został zwiększony o kwotę 40.000 zł z uwagi na nieuwzględnienie
reklamacji faktur z 2012 r. dotyczących zakupu energii do sygnalizacji świetlnej
dróg,
c) zasilanie w energię elektryczną fotoradarów (rozdz. 60095) – 1.398,46 zł
(41,13% planu – 3.400 zł),
d) opłaty za oświetlenie miasta: ulic, placów, parków (rozdz. 90015) –
2.307.193,83 zł (65,92% planu – 3.500.000 zł); w I półroczu plan wydatków
został zwiększony o kwotę 500.000 zł z uwagi na nieuwzględnienie reklamacji
faktur z 2012 r. dotyczących zakupu energii.
4) zakup usług remontowych (rozdz.: 60015, 60016, 90015)
Plan na 01.01.2013 r.
11.540.500,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
12.281.800,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.534.404,35 zł
% wykonania
20,64%
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Na kwotę wykonania składają się wydatki przeznaczone na:
a) remonty dróg publicznych w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) –
771.232,11 zł (16,69% planu – 4.621.800 zł); w I półroczu plan wydatków
został zwiększony o kwotę 741.300 zł w związku z przyznanymi Miastu Olsztyn
środkami z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu DK nr 53 –
ul. Pstrowskiego w kierunku granicy miasta. W I półroczu została wykonana
i opłacona aktualizacja dokumentacji odnowy nawierzchni ulicy Pstrowskiego.
Na II półrocze zaplanowano do realizacji: odnowę nawierzchni ulicy
Pstrowskiego, remont chodnika ulicy Jagiellońskiej (od Chełmińskiej do
Bydgoskiej oraz od Okrzei do Wojska Polskiego) oraz remont sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Leonharda,
b) remonty dróg publicznych gminnych (rozdz. 60016) – 1.755.177,24 zł (24,51%
planu – 7.160.000 zł); zostały wykonane remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych, profilowanie nawierzchni gruntowych i uzupełnianie poboczy
oraz remonty nawierzchni brukarskich chodników i placów. Ponadto wykonano
remont nawierzchni chodnika Alei Przyjaciół, sporządzono dokumentację
projektową remontu schodów przy ulicy Barcza oraz dokumentacje projektowe
ulic Paderewskiego i Kłosowej, schodów przy ulicy Pstrowskiego, Jarockiej
oraz schodów przy ulicy Dolnej i Malinowej.
Na II półrocze zaplanowano wykonanie remontu mostu św. Jakuba w ciągu
ulicy Szrajbera, polegającego na odciążeniu konstrukcji poprzez wyniesienie
mostu na tymczasową kładkę przemysłową sieci wodociągowej, gazowej oraz
sieci kablowych po stronie wschodniej mostu. Wykonana zostanie również
dokumentacja projektowa dotycząca remontu nawierzchni jezdni ulicy
Paderewskiego (od ulicy Limanowskiego w kierunku ulicy Zientary –
Malewskiej) oraz remontu nawierzchni jezdni ulicy Kłosowej (od ulicy Siewnej
do ulicy Żniwnej), remont chodnika ulic: Mickiewicza, Kopernika – etap II i III,
Grabowej oraz Krasickiego wraz ze ścieżką rowerową oraz remont schodów na
ulicy Pstrowskiego. Wykonane zostaną również remonty cząstkowe
nawierzchni,
c) remonty oświetlenia ulic (rozdz. 90015) – 7.995 zł (1,60% planu – 500.000 zł);
sporządzono i opłacono dokumentację projektową oświetlenia ulicy Moniuszki,
wykonano projekt remontu oświetlenia ulicy Sprzętowej.
Na II półrocze zaplanowano przeprowadzenie remontu oświetlenia ulicy
Sprzętowej, sporządzenie dokumentacji projektowej remontu instalacji
oświetleniowej ulicy Żeromskiego i Okrzei wraz z remontem nawierzchni
chodnika od Al. Wojska Polskiego do ulicy Puszkina.
5) zakup usług pozostałych (rozdz.: 60015, 60016, 90003, 90015)
Plan na 01.01.2013 r.
16.892.165,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
14.387.359,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
5.521.698,93 zł
% wykonania
38,38%
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Na kwotę wykonania składają się wydatki przeznaczone na:
a) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych
w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 648.589,78 zł (34,87% planu –
1.859.865 zł, plan „+” 65.000 zł). W ramach wymienionego zadania wyróżnić
można:
- analizy, opinie, opracowania – 87.515 zł; została sporządzona weryfikacja
importu danych o zdarzeniach drogowych, przeprowadzono ekspertyzę
zabytkowej komory przepompowni ścieków przy Al. Wojska Polskiego oraz
wykonano badanie nośności wiaduktu nad torami kolejowymi przy
ul. Towarowej (65.000 zł na badanie nośności wiaduktu pochodziło z rezerwy
ogólnej budżetu miasta),
- oznakowanie pionowe – 169.801 zł; zmieniano oznakowanie pionowe zgodnie
z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, uzupełniano na
bieżąco zniszczone podczas kolizji drogowych znaki drogowe, bariery
zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem na jezdnię,
- naprawy i konserwacje sygnalizacji – 331.121 zł; realizowane są: przeglądy
sygnalizacji ulicznych, naprawy i wymiana uszkodzonych elementów,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 24.821 zł; realizowane były: usługi
naprawy i konserwacji elementów konstrukcyjnych, roboty przygotowawcze
dla potrzeb przeglądów pięcioletnich i specjalnych, usunięto awarie
i zagrożenia w ruchu na obiektach oraz roboty porządkowe,
- przeglądy okresowe mostów – 9.225 zł; w trakcie realizacji jest naprawa
kamiennych skrzydeł mostu w ciągu Al. Wojska Polskiego, stabilizacja
stalowych płyt nakryw dylatacji w ciągu al. Armii Krajowej oraz wykonanie
oznakowania poziomego; w II półroczu planuje się naprawę i uzupełnienie
skarp pod mostami w ciągu ulicy Niepodległości,
- pozostałe wydatki – 26.106,78 zł; realizowane były: usługa Technicznego
Pogotowia Drogowego, przewóz osób z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, wypisy z rejestru gruntów, usuwanie drzew i krzewów rosnących
na terenie gminy,
b) zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg publicznych
gminnych (rozdz. 60016) – 600.522,64 zł (22,66% planu – 2.650.000 zł).
W ramach wymienionego zadania wyróżnić można:
- oznakowanie pionowe – 296.039 zł; zostało zmienione oznakowanie pionowe
zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
dokonano zmian organizacji ruchu na czas trwania imprez okolicznościowych,
uzupełniano na bieżąco zniszczone podczas kolizji drogowych znaki drogowe,
bariery zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem na jezdnię, płotki na
pasach dzielących i inne elementy oznakowania,
- naprawy i konserwacje sygnalizacji – 190.981 zł; realizowane były: bieżące
przeglądy sygnalizacji ulicznych, naprawy i wymiana uszkodzonych
elementów,
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- bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 34.813 zł; realizowane były: usługi
naprawy i konserwacji elementów konstrukcyjnych, roboty przygotowawcze
dla potrzeb przeglądów pięcioletnich i specjalnych, usunięto awarie
i zagrożenia w ruchu oraz roboty porządkowe,
- przeglądy okresowe mostów – 4.920 zł; utrzymanie oraz okresowe przeglądy
obiektów mostowych na terenie miasta muszą być wykonywane w dobrych
warunkach atmosferycznych, dlatego większość prac zaplanowano do
realizacji w II półroczu, w tym m.in. zakłada się: częściową wymianę
drewnianych elementów kładek dla pieszych, uzupełnienie stalowych
elementów poręczy kładki przy ulicy Kasprowicza, naprawę dojść dla
pieszych w pobliżu ulicy 15 Dywizji, naprawę płyty przęsła i skarp przy
kładce w pobliżu ulicy Obrońców Tobruku, naprawę balustrady mostu w ciągu
ulicy Kalinowskiego, naprawę drewnianej płyty przęsła mostu w ciągu drogi
Redykajny – Brąswałd oraz remont przejścia podziemnego pod ulicą
Wańkowicza i wymianę drewnianego pomostu w przejściu podziemnym
między ulicami I Maja i al. Wojska Polskiego,
- konserwację dźwigni (platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych) –
18.207 zł,
- pozostałe wydatki – 55.562,64 zł; realizowane były: usługa Technicznego
Pogotowia Drogowego, przewóz osób z Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego, wypisy z rejestru gruntów, wycinka drzew,
c) zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi
(rozdz. 90003) – 3.657.694,38 zł (42,77% planu – 8.551.494 zł, plan „”2.669.806 zł). W ramach wymienionego zadania wyróżnić można:
- zimowe utrzymanie dróg – 3.080.218 zł; wydatkowane środki dotyczyły:
wynajmu samochodu patrolowego, osłony meteorologicznej, badania soli
drogowej,
- oczyszczanie miasta – 565.093 zł; obejmujące: oczyszczanie jezdni,
chodników i przejść dla pieszych, tuneli, parkingów, opróżnianie koszy,
zbieranie padłych zwierząt,
- oczyszczanie zieleni w pasach drogowych – 12.383,38 zł,
d) zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg
(rozdz. 90015) – 614.892,13 zł (46,37% planu – 1.326.000 zł, plan „+”100.000
zł). W ramach wymienionego zadania wyróżnić można:
- konserwacje oświetlenia ulicznego polegające na bieżących przeglądach,
wymianie uszkodzonych i zużytych elementów, zabezpieczaniu
antykorozyjnym latarń oraz naprawie po dewastacjach i kolizjach drogowych,
- montaż i demontaż iluminacji świątecznej.
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6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci
telefonicznej (rozdz. 60015, 60016, 90015)
Plan na 01.01.2013 r.
72.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
72.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
10.450,23 zł
% wykonania
14,51%
Na kwotę wykonania składają się wydatki przeznaczone na:
a) opłaty za pakietowy przesył danych od sterowników sygnalizacji świetlnej dróg
publicznych w miastach na prawach powiatu do centrum sterowania ruchem
(rozdz. 60015) – 1.311,92 zł (14,58% planu – 9.000 zł),
b) opłaty za pakietowy przesył danych od sterowników sygnalizacji świetlnej dróg
publicznych gminnych do centrum sterowania ruchem (rozdz. 60016) – 1.487,12
zł (14,87% planu – 10.000 zł),
c) opłaty za pakietowy przesył danych od sterowników oświetlenia do centrum
sterowania oświetlenia (rozdz. 90015) – 7.651,19 zł (14,44% planu – 53.000 zł).
Niskie wykonanie wynika z nowo podpisanej umowy
wynegocjowanymi stawkami na zakup usług telekomunikacyjnych.

z

korzystnie

Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez MZDiM:
1) „Przebudowa ulicy Jeziołowicza” (rozdz. 60016)
Plan na 01.01.2013 r.
420.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
420.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
2) „Przebudowa ogrodzenia na ul. Kopernika” (rozdz. 60016)
Plan na 30.06.2013 r.
243.478,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Przedsięwzięcia inwestycyjne współfinansowane z budżetu UE:
1) „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania
z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją” (rozdz. 60015)
Plan na 01.01.2013 r.
11.120.969,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
22.937.238,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.689.093,52 zł
% wykonania
16,08%
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2) „PROGRAM: Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia
w Olsztynie” (rozdz. 60016)
Plan na 30.06.2013 r.
1.331.475,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Zadania inwestycyjne realizowane przez MZDiM:
1) „Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” (rozdz. 90095)
Plan na 30.06.2013 r.
31.919,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
29.228,28 zł
% wykonania
91,57%
W związku z przeniesieniem dwóch pracowników UMO do MZDiM, zaistniała
konieczność wyposażenia tych stanowisk w sprzęt komputerowy. Ponadto
dokonano wymiany trzech zestawów komputerowych oraz dokupiono trzy jednostki
centralne do komputerów, które nie spełniały warunków wydajności.
2) „Zakup wag przewoźnych do ważenia pojazdów ciężarowych” (rozdz. 60095)
Plan na 30.06.2013 r.
58.081,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
58.080,60 zł
% wykonania
100,00%
Zakupiono wagi celem przekazania ich do użytku Inspekcji Transportu Drogowego,
które będą służyć do ważenia samochodów ciężarowych, przejeżdżających przez
Miasto Olsztyn w miejscach objętych ograniczeniami tonażu pojazdu. Plan
zmniejszony został do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące: – środki własne budżetu miasta – 15.024.857,65 zł (39,20% planu–
38.331.589 zł, plan „-”1.785.118 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 715.628,84 zł (6,31% planu – 11.336.636 zł,
plan „+”6.615.045 zł), w tym wkład własny w przedsięwzięcia UE –
104.122,08 zł (1,55% planu – 6.733.357 zł, plan „+”2.431.766 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan–
1.617.763 zł, plan „w”),
- środki własne na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu UE – 146.122,02 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 2.914.651,54 zł (24,15% planu – 12.067.792 zł, plan
„+”5.248.414 zł).
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Zatrudnienie w MZDiM na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 75,52 etatów, w ciągu I
półrocza zmniejszyło się o 1 etat i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 74,52 etatów.
MZDiM realizował zadania, przedsięwzięcia w rozdziałach: Drogi publiczne
w miastach na prawach powiatu (60015), Drogi publiczne gminne (60016), Pozostała
działalność (60095 w dziale Transport i łączność (600)), Oczyszczanie miast i wsi
(90003), Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015), Pozostała działalność (90095 w dziale
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (900)).
2.2.2 Straż Miejska
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.750.000,00 zł
4.737.662,00 zł
2.454.343,96 zł
51,80%

Wydatki związane z funkcjonowaniem SM (rozdz. 75416), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.994.282,49 zł (52,03% planu –
3.833.292 zł, plan „-”7.000 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 460.061,47 zł (50,87% planu – 904.370 zł, plan „”5.338 zł), w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (83.951,48 zł,
m.in. zakup umundurowania), zakup materiałów i wyposażenia (80.247,07 zł, m.in.
materiałów biurowych, paliwa i części do pojazdów służbowych, radiostacji
i amunicji), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe (49.448,36 zł), zakup usług pozostałych (33.590,36 zł, m.in. usługi
pocztowe, informatyczne).
Pozostałe środki będą podlegały wydatkowaniu w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 89 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
SM realizuje zadania w rozdziale Straż gminna (miejska) (75416).
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2.2.3 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

11.729.000,00 zł
12.490.810,00 zł
6.783.355,64 zł
54,31%

Wydatki związane z funkcjonowaniem KMPSP (rozdz. 75411), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 5.433.721,09 zł (51,68% planu –
10.514.110 zł, plan „+”643.110 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.349.634,55 zł (68,28 % planu – 1.976.700 zł, plan
„+”118.700 zł), w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy
(359.062,08 zł), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
funkcjonariuszom (319.578,80 zł), zakup energii (263.034,80 zł), zakup materiałów
i wyposażenia (190.731,12 zł, m.in. zaopatrzenia mundurowego, materiałów
kwaterunkowych) oraz zakup usług pozostałych (54.015,15 zł).
Zwiększenie planu wydatków jednostki w I półroczu o 761.810 zł wynika z przyznania
Miastu dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy
Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r.
Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa.
Regulamin Organizacyjny KMPSP określa zatrudnienie w wysokości 189 etatów,
z tego: 184 etaty funkcjonariuszy oraz 5 etatów pracowników cywilnych. Zatrudnienie
na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 186 etatów, z tego: 181 etatów funkcjonariuszy
oraz 5 etatów pracowników cywilnych, w tym 3 członków korpusu służby cywilnej
i w ciągu I półrocza nie uległo zmianie. Obsadzenie 3 etatów funkcjonariuszy
zaplanowano na II półrocze.
KMPSP realizuje zadania w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej (75411).
2.2.4 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

533.902,00 zł
533.902,00 zł
281.104,95 zł
52,65%
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Wydatki dotyczą działalności bieżącej związanej z funkcjonowaniem PINB
(rozdz. 71015), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 232.221,06 zł (50,26% planu –
462.026 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 48.883,89 zł (68,01% planu – 71.876 zł), w tym: zakup
materiałów i wyposażenia (2.168,35 zł), zakup energii (4.741,90 zł), zakup usług
remontowych (429,46 zł), zakup usług pozostałych (10.224,29 zł), opłaty za
administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
(22.615,08 zł).
W I półroczu do jednostki wpłynęło 2.191 spraw do załatwienia, z tego:
- 309 zgłoszeń o rozpoczęcie robót budowlanych,
- 300 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
- 66 innych zgłoszeń,
- 1.516 spraw różnych.
Wydano 105 decyzji administracyjnych, z tego:
- 3 decyzje nakazujące rozbiórkę,
- 28 decyzji nakazujących zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę
obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu
poprzedniego,
- 11 decyzji nakazujących usunięcie nieprawidłowości,
- 7 decyzji umarzających postępowanie,
- 9 decyzji zmieniających decyzje dotyczące zmiany terminu wykonania pozostałych
robót budowlanych przy pozwoleniu na użytkowanie obiektu (na podstawie art.
155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 270)),
- 22 decyzje o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
- 16 decyzji zezwalających na użytkowanie obiektu przed wykonaniem wszystkich
robót,
- 4 decyzje – sprzeciw w użytkowaniu obiektu,
- 3 decyzje uchylające decyzje,
- 1 decyzję o odmowie odroczenia rozbiórki,
- 1 decyzję zmieniającą decyzję nakazującą właścicielom budynku mieszkalnego
usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w stanie technicznym balkonów (na
podstawie art. 154 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
270)).
Wydano 47 postanowień, z tego:
- 3 postanowienia o wstrzymaniu robót,
- 6 postanowień o nałożeniu obowiązku dostarczenia oceny technicznej,
- 3 postanowienia o nałożeniu obowiązku dostarczenia dokumentów,
- 4 postanowienia o uzupełnieniu dokumentów,
- 3 postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
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- 1 postanowienie o stwierdzeniu niedopuszczalności zarzutów w postępowaniu
egzekucyjnym,
- 1 postanowienie o wznowieniu postępowania,
- 24 postanowienia o zawieszeniu postępowania,
- 1 postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania,
- 1 postanowienie w przedmiocie zastosowania wykonania zastępczego.
Przeprowadzono 351 kontroli budów, obiektów i wizji lokalnych.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są dotacje celowe z budżetu państwa.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 7 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
PINB realizuje zadania w rozdziale Nadzór budowlany (71015).
2.2.5 Zarząd Zieleni Miejskiej
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

8.205.705,00 zł
8.201.881,00 zł
2.769.338,35 zł
33,76%

Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem ZZM (rozdz.: 90004, 90095)
Plan na 01.01.2013 r.
6.623.705,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.619.881,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.152.744,19 zł
% wykonania
32,52%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 708.525,05 zł (55,63% planu –
1.273.549 zł, plan „-”2.400 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 1.444.219,14 zł (27,01% planu – 5.346.332 zł, plan
„-”1.424 zł), w tym: zakup usług pozostałych (1.134.343,75 zł, m.in. utrzymanie
zieleni w mieście, całokształt spraw związanych z utrzymaniem fontann,
pielęgnacja drzew i krzewów, prace przygotowawcze do zagospodarowania
zieleńca przy Placu Pułaskiego, gospodarka leśna), zakup materiałów
i wyposażenia (56.078,42 zł, m.in. sadzonek drzew do nasadzeń leśnych,
uaktualnień programów komputerowych, środków utrzymania czystości), zakup
energii (33.549,90 zł, m.in. opłaty za oświetlenie, wodę, gaz do ogrzewania
budynku ZZM oraz zasilanie fontann), zakup usług remontowych
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(130.893,00 zł, m.in. remonty placów zabaw, nawierzchni w parkach i na
skwerach, budowa nowych i remonty istniejących obiektów rekreacyjnych
w lesie, remont ścieżek rowerowych i dróg leśnych, przeglądy urządzeń na
placach zabaw, remonty i naprawy fontann miejskich).
Z dniem 1 lipca 2013 r. została utworzona nowa jednostka budżetowa Zarząd Dróg,
Zieleni i Transportu (ZDZiT), w skład której wchodzą ZKM, MZDiM i ZZM.
Środki niewydatkowane w I półroczu zostały przeniesione z planu ZZM do planu
nowo utworzonej jednostki.
2) zakup materiałów i wyposażenia związanych z oczyszczaniem miast i wsi
(rozdz. 90003)
Plan na 01.01.2013 r.
120.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
120.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
116.850,00 zł
% wykonania
97,38%
Środki zostały wykorzystane na zakup worków na psie odchody w ramach
kontynuowanej akcji „Sprzątajmy po swoim psie”.
3) zakup usług pozostałych związanych z oczyszczaniem miast i wsi (rozdz. 90003)
Plan na 01.01.2013 r.
1.462.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.462.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
499.744,16 zł
% wykonania
34,18%
Środki zostały wykorzystane na oczyszczanie terenów zieleni urządzonej Olsztyna,
tj. terenów zieleni i dróg parkowych w okresie zimowym, utrzymanie czystości plaż
na terenach kąpielisk niestrzeżonych, utrzymanie czystości na nieurządzonych
terenach gminnych (nieużytki, dzikie wysypiska). Pozostałe środki będą podlegały
wydatkowaniu w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 21,5 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
ZZM realizował zadania w rozdziałach: Oczyszczanie miast i wsi (90003), Utrzymanie
zieleni w miastach i gminach (90004).
Uchwałą Nr XXXIX/683/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok zostały dokonane
zmiany klasyfikacji budżetowej w planie ZZM dostosowujące planowane wydatki
od 1 lipca 2013 r. do nowego dysponenta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.
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Niewydatkowane środki związane z funkcjonowaniem ZZM planowane w rozdziale
90004 zostały przeniesione do rozdziału Pozostała działalność (90095).
2.2.6 Zarząd Komunikacji Miejskiej
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

221.374.991,00 zł
221.760.624,00 zł
39.654.526,88 zł
17,88%

75.164.179,00 zł
75.178.816,00 zł
33.218.441,50 zł
44,19%

2) wydatki majątkowe
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

146.210.812,00 zł
146.581.808,00 zł
6.436.085,38 zł
4,39%

Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem ZKM (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
2.828.579,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.857.216,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.128.949,75 zł
% wykonania
39,51%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 778.113,50 zł (45,15% planu –
1.723.244 zł, plan „-”1.300 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 350.836,25 zł (30,94 % planu – 1.133.972 zł, plan
„+”29.937 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (102.940,94 zł), zakup
usług remontowych (20.895,42 zł), zakup usług pozostałych (155.598,39 zł).
2) podatek VAT (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

10.500.000,00 zł
10.500.000,00 zł
758.892,81 zł
7,23%
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Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od wielu czynników, m.in.
harmonogramu wydatków inwestycyjnych, czy terminu zwrotu podatku.
3) zakup usług przewozowych (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

60.555.600,00 zł
60.555.600,00 zł
30.780.203,44 zł
50,83%

Zadanie realizowane jest na podstawie wieloletniej umowy wykonawczej zawartej z
MPK Sp. z o.o. Przewidywane wykonanie planu wydatków na poziomie 99 – 100%.
4) kontrola biletów (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

800.000,00 zł
800.000,00 zł
338.891,50 zł
42,36%

Pozostałe środki będą podlegały wydatkowaniu w II półroczu.
5) oczyszczanie przystanków (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

252.000,00 zł
252.000,00 zł
125.700,00 zł
49,88%

Pozostałe środki planuje się wykorzystać do końca roku.
6) remonty i konserwacja przystanków oraz punktów sprzedaży (rozdz. 60004)
Plan na 01.01.2013 r.
228.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
214.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
85.804,00 zł
% wykonania
40,10%
Wykonane zostały drobne naprawy wiat przystankowych wynikające z bieżącej
eksploatacji, m.in. uzupełnianie brakującego oszklenia, poprawienie mocowań,
wymiana poliwęglanów, uzupełnienie brakujących znaków D-15, uzupełnienie
brakujących łat w ławkach, mycie kompleksowe wiat oraz remonty generalne –
wymiana konstrukcji wiaty, wstawienie nowego oszklenia. W okresie I półrocza
zostały zrealizowane remonty generalne 15 przystanków, w tym m.in. na al.
Piłsudskiego (Planetarium, Hala Urania, Stadion Stomil, Piłsudskiego/Dworcowa),
na ul. Dworcowej (Przychodnia), Wyszyńskiego (Wyszyńskiego/Piłsudskiego),
Żołnierskiej (Dom Kultury Agora), Sikorskiego (Krasickiego-Wilczyńskigo).
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Przedsięwzięciem inwestycyjnym współfinansowanym z budżetu UE jest „PROGRAM:
Modernizacja i rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego w Olsztynie”
(rozdz. 60095).
Plan na 01.01.2013 r.
146.210.812,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
146.581.808,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
6.436.085,38 zł
% wykonania
4,39%
Opis realizacji znajduje się w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące – środki własne budżetu miasta – 33.218.441,50 zł (44,19% planu –
75.178.816 zł, plan „+”14.637 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 1.496.333,82 zł (9,66% planu – 15.489.723 zł,
plan „+”300.000 zł), w tym wkład własny w przedsięwzięcie UE – 26.412,78 zł
(0,19% planu – 13.719.801 zł, plan „-”1.469.922 zł),
- środki z budżetu UE – 4.939.751,56 zł (3,77% planu – 131.092.085 zł, plan
„+”70.996 zł).
Zatrudnienie w ZKM na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 30,1 etatów i w ciągu
I półrocza wzrosło się o 1,2 etatu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 31,3 etatów
(plan etatów wynosi 32 etaty).
ZKM realizował zadania, przedsięwzięcia w rozdziałach: Lokalny transport zbiorowy
(60004), Pozostała działalność (60095 w dziale Transport i łączność (600)).
Uchwałą Nr XXXIX/683/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2013 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2013 rok zostały dokonane
zmiany klasyfikacji budżetowej w planie ZKM dostosowujące planowane wydatki od
1 lipca 2013 r. do nowego dysponenta Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu.
Niewydatkowane środki związane z funkcjonowaniem ZKM planowane w rozdziale
60004 zostały przeniesione do rozdziału Pozostała działalność (90095).
2.2.7 Schronisko dla Zwierząt
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.000.000,00 zł
1.021.658,00 zł
518.249,59 zł
50,73%
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Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem SdZ (rozdz. 90013),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 321.353,66 zł (51,79% planu –
620.537 zł, plan „-”1.000 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 196.895,93 zł (49,09% planu – 401.121 zł, plan
„+”22.658 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (110.628,05 zł, m.in. leków,
szczepionek, artykułów medycznych, karmy dla zwierząt, paliwa do samochodów
służbowych w związku z wyjazdami interwencyjnymi do gmin ościennych), zakup
energii (29.111,80 zł), zakup usług pozostałych (20.107,63 zł).
Pozostałe środki będą podlegały wydatkowaniu w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 13 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
SdZ realizuje zadania w rozdziale Schroniska dla zwierząt (90013).
2.2.8 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

76.741.705,00 zł
81.326.014,96 zł
44.365.018,48 zł
54,55%

W I półroczu plan wydatków bieżących uległ zwiększeniu o kwotę 4.584.309,96 zł.
Wzrost wynika m.in. ze zwiększenia kwot dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę
4.181.586,96 zł, z tego: na zadania własne gminy (4.103.425 zł) oraz zadania własne
powiatu (78.161,96 zł).
Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MOPS (rozdz. 85219)
Plan na 01.01.2013 r.
9.924.941,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
9.971.332,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
5.171.526,03 zł
% wykonania
51,86%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.535.496,93 zł (51,58% planu –
8.758.982 zł, plan „-”19.427 zł),
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b) pozostałe wydatki bieżące – 636.029.343,10 zł (52,46 % planu – 1.212.350 zł,
plan „+”65.818 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (105.330,15 zł),
zakup energii (99.908 zł), zakup usług pozostałych (113.859,36 zł), zakup usług
remontowych (24.157,37 zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (32.556,45 zł).
Zadanie finansowane jest ze środków własnych budżetu miasta (3.905.312,37 zł)
oraz dotacji celowych z budżetu państwa (1.266.213,66 zł), z tego: na zadania
własne (1.258.089,06 zł) i na zadania zlecone (8.124,60 zł).
Ze środków własnych budżetu miasta sfinansowane zostały wynagrodzenia
i pochodne pracowników (3.363.538,25 zł) oraz wydatki rzeczowe na obsługę zadań
(541.774,12 zł).
Ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne sfinansowano
płace i pochodne pracowników socjalnych (1.171.958,68 zł), którzy prowadzą
działalność w 12 punktach pomocy społecznej oraz część wydatków rzeczowych
związanych z tą działalnością (86.130,38 zł).
Ze środków dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano
wynagrodzenie 5 osób będących opiekunami prawnymi za sprawowanie opieki
(8.004,75 zł) oraz koszty obsługi tego zadania (119,85 zł).
2) wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej dla świadczeniobiorców (rozdz. 85195)
Plan na 01.01.2013 r.
5.480,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
7.350,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.464,28 zł
% wykonania
47,13%
Zadanie jest finansowane ze środków z dotacji celowych z budżetu państwa.
W I półroczu wydano 115 decyzji administracyjnych.
3) opracowanie i realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców
przemocy w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan na 01.01.2013 r.
51.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
40.500,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
20.263,99 zł
% wykonania
50,03%
Środki pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa i zostały przeznaczone na
wydatki rzeczowe związane z realizacją programu (472,09 zł) oraz wynagrodzenia
dla osób prowadzących program (19.791,90 zł). Programem objęto 26 kobiet,
w I półroczu odbyło się 29 spotkań.
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4) zadanie z zakresu wspierania rodziny (rozdz. 85206)
Plan na 01.01.2013 r.
69.069,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
69.069,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
24.931,44 zł
% wykonania
36,10%
Zadanie wynika z wprowadzenia do systemu pomocy społecznej funkcji asystenta
rodziny. Zatrudniono na umowę zlecenia 3 asystentów rodziny. Asystenci objęli
opieką 24 rodziny – 55 dzieci.
5) wypłata świadczeń społecznych (rozdz.: 85212, 85214, 85215, 85216, 85231)
Plan na 01.01.2013 r.
33.906.227,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
36.368.908,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
22.381.446,10 zł
% wykonania
61,54%
Na kwotę wykonania składają się:
a) świadczenia rodzinne (rozdz. 85212) – 11.601.467,81 zł (52,45% planu –
22.117.708 zł, plan „-”360.292 zł), finansowane ze środków dotacji celowych
z budżetu państwa, w tym:
- zasiłki rodzinne – 30.540 świadczeń na łączną kwotę 2.987.259 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 10.197 świadczeń na łączną kwotę
1.531.918 zł, z tego:
• dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 186 świadczeń na łączną kwotę
186.000 zł,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego – 1.140 świadczeń na łączną kwotę 440.827 zł,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 2.131 świadczeń
na łączną kwotę 377.301 zł,
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –
3.018 świadczeń na łączną kwotę 229.840 zł,
• dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 4 świadczenia na łączną
kwotę 400 zł,
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania – 83 świadczenia na łączną kwotę 6.750 zł,
• dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej –
3.635 świadczeń na łączną kwotę 290.800 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacona za 2012 r.–
559 świadczeń na łączną kwotę 559.000 zł,
- świadczenia opiekuńcze, w tym:
• zasiłki pielęgnacyjne – 24.779 świadczeń na łączną kwotę 3.791.187 zł,
• świadczenia pielęgnacyjne – 3.261 świadczeń na łączną kwotę
1.688.021 zł,
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specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 świadczenia na łączną kwotę 2.090 zł,
• dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 1.843 świadczenia na łączną
kwotę 184.300 zł,
- 3.803 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na łączną kwotę
498.172 zł.
•

Średniomiesięczna liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne to 6.700,
średniomiesięczna liczba rodzin pobierających zasiłek rodzinny to 2.961. Na kwotę
wykonania składa się też obsługa świadczeń rodzinnych (359.531,38 zł),
b) zasiłki celowe (rozdz. 85214) – 4.730.857,19 zł (76,74% planu – 6.164.591 zł,
plan „+”1.745.702 zł), finansowane ze środków własnych budżetu miasta –
1.349.425,29 zł (49,34% planu – 2.734.988 zł, plan „-”65.012 zł) i dotacji
celowych z budżetu państwa – 3.381.431,90 zł (98,60% planu – 3.429.603 zł,
plan „+”1.810.714 zł).
Ze środków własnych wypłacono 8.142 świadczenia na kwotę 1.346.523,10 zł,
średnia wysokość zasiłku celowego wyniosła 165,38 zł, skorzystało z nich
2.619 środowisk. Zasiłkami okresowymi objęto 5 osób na łączną kwotę
2.902,19 zł, średnia wysokość zasiłku okresowego wyniosła 145,11 zł.
Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla
2.717 osób, średnia wysokość zasiłku wyniosła 286,44 zł,
c) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 3.736.801,19 zł (62,18% planu –
6.009.240 zł), finansowane ze środków własnych budżetu miasta.
W I półroczu wypłacono 16.623 dodatków mieszkaniowych przyznanych
2.810 osobom. Średnia kwota wypłaconego dodatku wyniosła 224,80 zł,
d) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 2.665.051,29 zł (97,47% planu – 2.734.100 zł, plan
„+”1.059.662 zł), finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.
Pomocą objęto 1.122 osoby, wypłacono 6.142 świadczenia, średnia wysokość
zasiłku wyniosła 434 zł,
e) zasiłki pieniężne dla cudzoziemców mających miejsce zamieszkania
i przebywających na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt tolerowany
(rozdz. 85231) – 6.800 zł (100% planu, plan „w”), finansowane ze środków
dotacji celowych z budżetu państwa.
Wypłacono 9 świadczeń z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb,
zakup żywności, opłaty związane z wynajęciem stancji.
6) działalność Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego
(rozdz. 85220)
Plan na 01.01.2013 r.
294.345,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
295.235,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
147.075,73 zł
% wykonania
49,82%
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W I półroczu udzielono 1.238 porad, z tego: 666 prawnych, 50 psychologicznych
i 522 pedagogicznych.
7) pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

303.500,00 zł
1.079.500,00 zł
892.907,00 zł
82,71%

Przyznano pomoc na cele edukacyjne dla uczniów znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. W I półroczu udzielono pomocy w formie:
a) stypendiów szkolnych dla 1.362 uczniów na łączną kwotę 886.547 zł, z tego:
740.903 zł pochodziło z dotacji celowych z budżetu państwa, 145.644 zł
ze środków własnych budżetu miasta,
b) zasiłków szkolnych dla 12 uczniów znajdujących się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej w wyniku zdarzenia losowego w łącznej kwocie 6.360 zł,
z tego: 5.300 zł pochodziło z dotacji celowych z budżetu państwa, 1.060 zł ze
środków własnych budżetu miasta.
8) MOPS – Dzienne Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
4.794.276,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
4.796.428,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.463.659,76 zł
% wykonania
51,36%
W strukturze MOPS zorganizowanych pozostaje 10 Dziennych Domów Pomocy
Społecznej na łączną ilość miejsc 375. W I półroczu liczba osób korzystających
wyniosła 600 (średniomiesięcznie 553 osoby).
9) MOPS – Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
903.599,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
905.480,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
444.290,82 zł
% wykonania
49,07%
Funkcjonujące w strukturze MOPS Schronisko dla Bezdomnych dysponuje
106 miejscami, z pobytu w I półroczu skorzystało 255 osób (średniomiesięcznie
159 osób).
10) MOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Nr 1 (rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
723.786,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
605.523,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
231.116,15 zł
% wykonania
38,17%
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Zmniejszenie planu w I półroczu o 118.263 zł wynika z decyzji Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego. Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 funkcjonującego w strukturze MOPS
wynosi 50, z pobytu w I półroczu skorzystały 54 osoby (średniomiesięcznie
47 osób).
11) MOPS – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Nr 2 (rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
361.893,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
363.314,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
160.010,02 zł
% wykonania
44,04%
Zwiększenie planu w I półroczu o 1.421 zł wynika z decyzji Wojewody Warmińsko
– Mazurskiego. Liczba miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2 funkcjonującego w strukturze MOPS placówce
wynosi 50, z pobytu w I półroczu skorzystały 54 osoby (średniomiesięcznie
47 osób).
12) MOPS – Placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85201)
Plan na 01.01.2013 r.
668.120,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
665.938,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
343.296,00 zł
% wykonania
51,55%
W strukturze MOPS funkcjonują dwie Placówki opiekuńczo – wychowawcze
wsparcia dziennego na łączną liczbę miejsc 70. W I półroczu liczba osób
korzystających wyniosła 92 (średniomiesięcznie 80 osób).
13) MOPS – Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85201)
Plan na 01.01.2013 r.
1.716.428,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.710.011,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
877.887,44 zł
% wykonania
51,34%
Liczba miejsc w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
funkcjonującym w strukturze MOPS wynosi 24, w I półroczu opieką objętych
zostało 32 dzieci (średniomiesięcznie 21 osób).
14) MOPS – Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży
(rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
195.900,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
197.817,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
96.343,89 zł
% wykonania
48,70%
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Liczba miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży funkcjonującym w strukturze MOPS wynosi 14. Z pomocy w I półroczu
skorzystało 17 kobiet i 26 dzieci (średniomiesięcznie 13 kobiet i 21 dzieci).
15) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.416.822,00 zł
4.415.530,00 zł
2.091.261,75 zł
47,36%

MOPS w I półroczu br. świadczył usługi opiekuńcze samodzielnie lub zlecał je do
realizacji innym zleceniobiorcom: Agencji Usług Pielęgnacyjno – Opiekuńczych
„Pomoc w Potrzebie”, Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej, Centrum
Integracji Społecznej oraz firmie „Nadzieja, Opieka, Pielęgnacja, Rehabilitacja”.
W I półroczu pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 542 osobom na
łączną liczbę godzin 168.396, na co przeznaczono kwotę 1.764.504,24 zł.
Usługi opiekuńcze realizowane były również w rodzinnych domach pomocy.
W I półroczu funkcjonowały 4 takie domy pomocy, w których z usług opiekuńczych
skorzystało 16 osób, na które wydatkowano kwotę 214.165,60 zł.
Ogółem na usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1.978.669,84 zł. Wydatki
bieżące związane z realizacją zadań oraz wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek
i pracowników merytorycznych wyniosły 112.591,91 zł.
16) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdz. 85228)
Plan na 01.01.2013 r.
687.328,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
691.875,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
298.049,26 zł
% wykonania
43,08%
Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczyła firma
„Nadzieja, Opieka, Pielęgnacja, Rehabilitacja”. Opieką objęto 29 osób na łączną
ilość godzin 13.637.
17) składki na ubezpieczenia zdrowotne – podopieczni MOPS (rozdz. 85213)
Plan na 01.01.2013 r.
472.679,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
488.606,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
265.695,68 zł
% wykonania
54,38%
W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego objęto opieką 1.133 osoby
pobierające zasiłki stałe oraz 91 osób realizujących reintegrację zawodową
i społeczną w Centrum Integracji Społecznej. Udzielono 5.526 świadczeń na łączną
kwotę 197.917,02 zł.
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Na kwotę wykonania składają się również składki opłacone za 248 osób
pobierających niektóre świadczenia rodzinne, udzielono 1.448 świadczeń na łączną
kwotę 67.778,66 zł.
18) składki na ubezpieczenia zdrowotne – placówki opiekuńczo – wychowawcze
(rozdz. 85156)
Plan na 01.01.2013 r.
2.808,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.808,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
842,40 zł
% wykonania
30,00%
W I półroczu MOPS opłacił składki za ubezpieczenie zdrowotne za 4 dzieci
przebywających w Ośrodku Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. Liczba
opłaconych składek wynosi 18.
19) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz.: 85201, 85204)
Plan na 01.01.2013 r.
764.159,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
764.159,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
291.777,62 zł
% wykonania
38,18%
Kwota wykonania obejmuje pomoc udzieloną 43 osobom pełnoletnim
opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze (140.646,16 zł)(rozdz. 85201).
Udzielono im pomocy:
a) pieniężnej na usamodzielnienie dla 4 osób na łączną kwotę 20.876 zł,
b) na kontynuowanie nauki dla 41 osób na łączną kwotę 107.330,39 zł,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 osób na łączną kwotę
12.439,77 zł.
Kwota wykonania obejmuje również pomoc udzieloną 53 osobom pełnoletnim
opuszczającym rodziny zastępcze (rozdz. 85204) (151.131,46 zł). Udzielono im
pomocy:
a) pieniężnej na usamodzielnienie dla 3 osób na łączną kwotę 13.176 zł,
b) na kontynuowanie nauki dla 51 osób na łączną kwotę 128.539,79 zł,
c) na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 osób na łączną kwotę
9.415,67 zł.
20) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
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413.818,00 zł
413.315,00 zł
163.466,85 zł
39,55%

W I półroczu w pracach społecznie użytecznych brało udział średniomiesięcznie
148 osób. Osoby te wykonywały prace: remontowe, porządkowe, konserwatorskie,
opiekuńcze nad osobami starszymi. Prace zorganizowano w 52 jednostkach
budżetowych typu: szkoły, przedszkola, placówki i ośrodki szkolno –
wychowawcze oraz 35 placówkach podległych MOPS, m.in.: punktach pomocy
społecznej, domach pomocy społecznej.
21) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej (rozdz. 85295)
Plan na 01.01.2013 r.
980.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
980.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
504.319,81 zł
% wykonania
51,46%
W I półroczu udzielono świadczeń w formie:
a) gorących posiłków dla 1.461 dzieci w szkołach, żłobkach, przedszkolach na
łączną kwotę 363.734,94 zł,
b) bonów obiadowych dla 115 osób na łączną kwotę 98.621,55 zł,
c) zasiłków celowych dla 172 osób na łączną kwotę 41.963,32 zł; wypłacono
815 świadczeń (średnia wysokość zasiłku – 51,50 zł).
22) Rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295)
Plan na 01.01.2013 r.
1.749.559,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.086.528,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.193.220,00 zł
% wykonania
57,19%
Wypłacono 13.514 świadczeń dla 3.177 rodzin na łączną kwotę 1.193.220 zł
(średnia wysokość zasiłku – 88 zł). Źródłem finansowania są środki z dotacji
celowych z budżetu państwa.
23) wydatki z nawiązek sądowych (rozdz. 85201)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

3.800,00 zł
3.800,00 zł
bez wykonania

Wydatki będą realizowane sukcesywnie do wysokości wpływów w II półroczu.
24) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85212)
Plan na 01.01.2013 r.
272.248,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
272.248,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
116.895,99 zł
% wykonania
42,94%
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Kwota wykonania obejmuje pokrycie kosztów podejmowania działań wobec
dłużników alimentacyjnych, z tego: wynagrodzenia i pochodne dla osób
realizujących zadanie (64.413,64 zł) oraz zakup usług pozostałych (52.482,35 zł,
m.in. usługi pocztowe). Źródłem finansowania są środki pieniężne uzyskane
z dochodów, które stanowią zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.
25) doposażenie Romskiej Świetlicy Rodzinnej (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
6.610,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
4.580,38 zł
% wykonania
69,29%
Środki na doposażenie Świetlicy pochodzą z dotacji z budżetu państwa
i wykorzystane zostały na zakup artykułów krawieckich, gier edukacyjnych,
zabawek, farb, markerów.
26) piecza zastępcza (rozdz. 85204)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.269.147,00 zł
3.274.735,00 zł
1.690.818,31 zł
51,63%

W ramach realizowanego zadania wypłacono świadczenia dla rodzin zastępczych na
łączną kwotę 1.274.647,07 zł, z tego:
a) świadczenia dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka:
liczba rodzin – 216, liczba dzieci – 282, liczba świadczeń – 1.560, średnia
wysokość świadczenia 805,89 zł, łączna kwota 1.257.196,18 zł,
b) świadczenie jednorazowe na przyjęte dziecko: liczba rodzin – 4, liczba dzieci –
7, liczba świadczeń – 7, średnia wysokość świadczenia 1.007,27 zł, łączna
kwota 7.050,89 zł,
c) dodatek z tytułu niepełnosprawności: liczba rodzin – 8, liczba dzieci – 8, liczba
świadczeń – 48, średnia wysokość świadczenia 200 zł, łączna kwota 9.600 zł,
d) świadczenie jednorazowe z tytułu zdarzenia losowego: liczba rodzin – 1, liczba
świadczeń – 1, średnia wysokość świadczenia 800 zł, łączna kwota 800 zł.
Na kwotę wykonania składają się również wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pedagogów, psychologa, wydatki
związane z obsługą zadania oraz wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi dla
zawodowych rodzin zastępczych: liczba rodzin – 5, liczba wypłaconych
wynagrodzeń – 30, średnia wysokość wynagrodzenia 2.451 zł.
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27) Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia
pielęgnacyjne (rozdz. 85295)
Plan na 30.06.2013 r.
429.650,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
186.844,64 zł
% wykonania
43,49%
Program realizowany jest w okresie kwiecień – grudzień 2013 r. W jego ramach
wypłacono 890 świadczeń po 200 zł na łączną kwotę 178.000 zł. Kwotę 144,64 zł
wydatkowano na obsługę zadania, m.in. opłaty pocztowe za wysyłane świadczenia.
Na kwotę wykonania składa się również wypłata 87 świadczeń po 100 zł na łączną
kwotę 8.700 zł w ramach realizacji programu w okresie lipiec – grudzień 2012 r.
Pozostałe wydatki przewidziane są na II półrocze.
28) Fundusz alimentacyjny (rozdz. 85212)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.237.000,00 zł
7.175.131,00 zł
3.698.571,53 zł
51,55%

Wypłacono 9.673 świadczeń. Średniomiesięcznie
świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

1.187

rodzin

29) poprawa warunków sanitarno – higienicznych w mieszkaniach
korzystających z pomocy społecznej (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
30.550,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania

pobierało

Romów

Środki pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa (30.000 zł) i budżetu miasta
(550 zł). Remonty łazienek i kuchni w mieszkaniach zamieszkałych przez rodziny
romskie zostaną przeprowadzone w II półroczu.
30) integracyjny wypoczynek letni i zimowy dla uczestników Romskiej Świetlicy
Rodzinnej (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
23.670,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
7.128,00 zł
% wykonania
30,11%
Środki pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa i wykorzystano je na zakup
usług transportowych, gastronomicznych oraz zapłatę za zorganizowanie imprezy
integracyjnej. Do Romskiej Świetlicy Rodzinnej na zajęcia uczęszczało 58 osób.
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31) Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent
rodziny i koordynator pieczy zastępczej (rozdz.: 85204, 85206)
Plan na 30.06.2013 r.
140.661,96 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Zadanie będzie realizowane w II półroczu. Środki pochodzą z dotacji celowych
z budżetu państwa i zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów zatrudnienia
7 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (78.161,96 zł) oraz wynagrodzenia
4 asystentów rodziny (62.500 zł).
32) zwrot dotacji (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

30.141,00 zł
30.140,17 zł
100,00%

Zadanie dotyczy zwrotu dotacji w związku z realizacją Programu Operacyjnego
„Praca zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na
Warmii i Mazurach”. Zwrot dotacji wynika z decyzji Ministra Rozwoju
Regionalnego Nr DZF-IV-0260-126-IK/12, NK: 111836/12 z dnia
17 września 2012 r. w związku z naruszeniem zasad przejrzystości i bezstronności
oraz art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (Dz. U. z 2011 r., Nr 279, poz. 1644) przy wyborze partnerów do projektu.
33) mylne wpływy (rozdz. 85212)
Wykonanie na 30.06.2013 r.

-12,39 zł

Na rachunek wpłynęły środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
z funduszu alimentacyjnego. Ich wyjaśnienie i rozliczenie nastąpiło w miesiącu
lipcu br.
Przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu UE:
1) „PO KL Projekt systemowy „Nowy Horyzont”” (rozdz. 85395)
Plan na 01.01.2013 r.
1.879.433,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.289.368,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
194.670,57 zł
% wykonania
8,50%
2) „Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”” (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
66.693,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
8.997,88 zł
% wykonania
13,49%
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Opis realizacji ww. przedsięwzięć znajduje się w Informacji o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 18.433.716,04 zł (51,52% planu – 35.780.223 zł,
plan „-”5.127 zł), w tym wkład własny w przedsięwzięcia współfinansowane
z budżetu UE – 9.320 zł (3,88% planu – 240.384 zł, plan „+”28.384 zł),
- środki z budżetu UE – 194.348,45 zł (9,65% planu – 2.013.228 zł, plan
„+”415.827 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 25.736.953,99 zł (59,12% planu –
43.532.563,96 zł, plan „+”4.173.609 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 385,75 etatów i w ciągu I półrocza
zwiększyło się o 1,625 etatów. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 387,375 etatów.
Zadania i przedsięwzięcia realizowane są w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (85156), Pozostała działalność (85195 w dziale Ochrona zdrowia (851)),
Placówki opiekuńczo-wychowawcze (85201), Ośrodki wsparcia (85203), Rodziny
zastępcze (85204), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205),
Wspieranie rodziny (85206), Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (85212), Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (85213),
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214),
Dodatki mieszkaniowe (85215), Zasiłki stałe (85216), Ośrodki pomocy społecznej
(85219), Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej (85220), Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(85228), Pomoc dla uchodźców (85231), Pozostała działalność (85295 w dziale Pomoc
społeczna (852)), Pozostała działalność (85395 w dziale Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej (853)), Pomoc materialna dla uczniów (85415).
2.2.9 Zespół Żłobków Miejskich
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.708.801,00 zł
4.701.732,00 zł
2.359.418,96 zł
50,18%
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Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ZŻM (rozdz. 85305),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.875.733,35 zł (49,85% planu –
3.763.023 zł, plan „-”8.286 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 483.685,61 zł (51,53% planu – 938.709 zł, plan
„+”1.217 zł), w tym: zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do
żłobków (118.804,62 zł), zakup materiałów i wyposażenia (33.524,76 zł, m.in.
środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów, sprzętu
gospodarstwa domowego), zakup energii (137.525,59 zł), zakup usług remontowych
(8.444,34 zł, m.in. konserwacja urządzeń dźwigowych w 4 żłobkach, naprawa
sprzętu gospodarstwa domowego – lodówki, odkurzacza, zmywarek), zakup usług
pozostałych (28.331,44 zł, m.in. wywóz nieczystości, ścieki, usługi pralnicze).
Pozostałe środki będą podlegały wydatkowaniu w II półroczu.
W I półroczu funkcjonowały 4 Żłobki na łączną liczbę 295 miejsc. Średniomiesięczna
ilość dzieci uczęszczających wyniosła 240.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 92,125 etatów i w ciągu I półrocza
nie uległo zmianie.
ZŻM realizuje zadania w rozdziale Żłobki (85305).
2.2.10 Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

6.644.009,00 zł
6.590.844,00 zł
3.147.602,55 zł
47,76%

2) wydatki majątkowe:
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.

6.272,00 zł
80.272,00 zł
bez wykonania

6.650.281,00 zł
6.671.116,00 zł
3.147.602,55 zł
47,18%
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Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem DPS „Kombatant” (rozdz. 85202)
Plan na 01.01.2013 r.
6.140.009,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.115.044,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.961.354,46 zł
% wykonania
48,43%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 2.028.467,93 zł (52,42% planu –
3.869.348 zł, plan „-”37.470 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 932.886,53 zł (41,54% planu – 2.245.696 zł, plan
„+”12.505 zł), w tym: zakup środków żywności (211.957,98 zł), zakup energii
(380.731,42 zł), zakup usług pozostałych (121.023,11 zł, m.in. instalacja
kamery, kompleksowa kontrola instalacji gazowej, pranie pościeli, wywóz
nieczystości).
Na dzień 30 czerwca br. w Domu przebywały 143 osoby na pobyt stały, 31 osób
na pobyt dzienny. Liczba miejsc stałych wynosi 143. Liczba osób oczekujących na
przyjęcie wynosi 106 osób. Średniomiesięczne wydatki przypadające
na 1 mieszkańca wyniosły 3.451,46 zł. Pozostałe środki planuje się wykorzystać
w II półroczu.
2) funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi (rozdz. 85203)
Plan na 01.01.2013 r.
504.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
475.800,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
186.248,09 zł
% wykonania
39,14%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 146.571,63 zł (44,24% planu –
331.335 zł, plan „-”29.885 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 39.676,46 zł (27,46% planu – 144.465 zł, plan
„+”1.685 zł), w tym: zakup środków żywności (11.222,85 zł), zakup energii
(8.172,36 zł), zakup usług pozostałych (2.586,53 zł, m.in. monitoring, ścieki).
Jest to placówka pobytu dziennego. Na dzień 30 czerwca br. statutowa liczba
uczestników wyniosła 35 osób, natomiast liczba uczestników według decyzji
wydanych na koniec czerwca wynosiła 21 osób. Podopiecznymi zajmują się:
1 kierownik sekcji, 2 terapeutów, 5 opiekunów oraz 1 lekarz psychiatra zatrudniony
na umowę zlecenia.
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Zadania inwestycyjne realizowane przez DPS „Kombatant”:
1) „Aktualizacja oprogramowania wraz z zakupem dodatkowego
księgowego” (rozdz. 85202)
Plan na 01.01.2013 r.
6.272,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.272,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania

stanowiska

Realizacja zadania w II półroczu.
2) „Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego” (rozdz. 85202)
Plan na 30.06.2013 r.
74.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Realizacja zadania w II półroczu.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące:
- środki własne budżetu miasta – 2.513.959,75 zł (51,20% planu – 4.910.074 zł,
plan „-”74.000 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 633.642,80 zł (37,70% planu – 1.680.770 zł,
plan „+”20.835 zł), z tego: dotacja na zadania własne powiatu – 447.394,71 zł
(37,13% planu – 1.204.970 zł, plan „+”49.035 zł), dotacja na zadania zlecone
powiatu – 186.248,09 zł (39,14% planu – 475.800 zł, plan „-”28.200 zł).
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – bez wykonania (plan – 80.272 zł, plan
„+”74.000 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 105,08 etatów, z tego: 97,08 etatów
to osoby realizujące zadania własne związane z funkcjonowaniem DPS „Kombatant”
i 8 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi. W trakcie I półrocza zatrudnienie uległo zwiększeniu o 3,5 etatu i na
dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 108,58 etatów, z tego: 100,58 etatów wśród osób
realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem DPS „Kombatant”
i 8 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi .
DPS „Kombatant” realizuje zadania w rozdziałach: Domy pomocy społecznej (85202)
oraz Ośrodki wsparcia (85203).
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2.2.11 Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

1.603.281,00 zł
1.629.675,00 zł
777.327,76 zł
47,70%

Zmiana w planie wydatków bieżących wynika z decyzji Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego o zwiększeniu kwoty dotacji celowej.
Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem DPS (rozdz. 85202),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 526.125,55 zł (52,38% planu –
1.004.432 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 251.202,21 zł (40,18% planu – 625.243 zł, plan
„+”26.394 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (12.598,10 zł, m.in. środków
czystości, doposażenia placówki), zakup energii (39.558 zł), zakup usług
pozostałych (155.161,51 zł, m.in. przegląd instalacji, pranie pościeli, wywóz
nieczystości).
Na dzień 30 czerwca br. w Domu przebywało 41 osób (pełne obłożenie).
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 657.819,80 zł (49,81% planu – 1.320.719 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 119.507,96 zł (38,68% planu – 308.956 zł, plan
„+”26.394 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 27,5 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie. 2 osoby korzystają z urlopu macierzyńskiego, w ich miejsce
zatrudniono osoby na umowę zastępstwa.
DPS realizuje zadania w rozdziale Domy pomocy społecznej (85202).
2.2.12 Miejski Zespól Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.461.240,00 zł
4.461.109,00 zł
1.863.636,53 zł
41,78%
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Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZPiTU (rozdz. 85158)
Plan na 01.01.2013 r.
1.093.388,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.090.257,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
545.055,39 zł
% wykonania
49,99%
Kwota wykonania obejmuje koszty funkcjonowania administracji MZPiTU, tj.
Działu Finansowo – Księgowego oraz Działu Administracyjno – Kadrowego.
Na wykonanie składają się:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 459.584,68 zł (50,71% planu –
906.223 zł, plan „-”1.600 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 85.470,71 zł (46,44% planu – 184.034 zł, plan
„-”1.531 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (6.739,20 zł, m.in.
środków czystości, doposażenia placówki), zakup energii (17.329,02 zł), zakup
usług pozostałych (15.074,11 zł, m.in. monitoring i ochrona obiektu, wywóz
nieczystości, odbiór odpadów medycznych) oraz podróże służbowe krajowe
(5.631,68 zł).
2) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (rozdz. 85205)
Plan na 01.01.2013 r.
28.500,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
31.500,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
9.000,00 zł
% wykonania
28,57%
W ciągu I półrocza plan wydatków uległ zwiększeniu wynikającym z decyzji
Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w związku ze zwiększoną liczbą osób
uczestniczących w zajęciach. Środki zostały wykorzystane na realizację programu
korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie „Program
interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie – część II”, z którego skorzystało
10 osób.
3) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (rozdz. 85153, 85154, 85158)
Plan na 01.01.2013 r.
3.339.352,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.339.352,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.309.581,14 zł
% wykonania
39,22%
Program obejmuje:
a) zwalczanie narkomanii – 24.477,02 zł (38,42% planu – 63.701 zł), z tego:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.486,97 zł (40,79% planu –
37.963 zł),
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− pozostałe wydatki bieżące – 8.990,05 zł (34,93% planu – 25.738 zł), w tym:
zakup materiałów i wyposażenia (2.869,93 zł, m.in. materiałów medycznych,
uzupełnienie apteczek, materiałów biurowych) oraz zakup usług pozostałych
(2.657,18 zł),
b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1.285.104,12 zł (39,23% planu –
3.275.651 zł), z tego:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602.816,13 zł, (43,39% planu –
1.389.151 zł),
− pozostałe wydatki bieżące – 682.287,99 zł (36,11% planu – 1.889.500 zł),
w tym: zakup materiałów i wyposażenia (11.533,93 zł, m.in. doposażenie sal
terapeutycznych i pomieszczeń administracyjnych), zakup energii
(29.178,36 zł) oraz zakup usług pozostałych (603.414,68 zł, m.in. umowy
z gabinetami lekarskimi na dyżury w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla
Nietrzeźwych).
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych realizowane były zadania:
1) działalność MZPiTU (662.583,07 zł), w skład którego wchodzą: Dział
Profilaktyki, Dział Pomocy Rodzinie, Klub Integracji Społecznej, Dział Terapii,
Izba Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
2) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych (59.191,39 zł), w ramach którego przeprowadzono
konsultacje psychiatryczne i psychologiczne dla osób korzystających z pomocy,
zajęcia warsztatowe, z których skorzystało 55 osób,
3) udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem
alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
w rodzinie (96.569,65 zł), w ramach którego udzielono pomocy prawnej
53 osobom, przeprowadzono konsultacje z 75 osobami doświadczającymi
przemocy, zorganizowano warsztaty, w których udział wzięły 552 osoby,
zorganizowano wypoczynek dla 37 osób z rodzin z problemem uzależnienia
i przemocy domowej,
4) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz
szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych (441.801,91 zł). Działalność
profilaktyczna obejmuje: programy środowiskowe, z których skorzystały
53 osoby, programy socjoterapeutyczne, z których skorzystało 70 osób,
programy adresowane do „grup ryzyka”, z których skorzystało 190 osób,
sportowe zajęcia pozalekcyjne, w których udział wzięło 751 osób, programy
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edukacyjne dla rodziców i wychowawców. Edukacja publiczna obejmuje:
kampanię profilaktyczną „Jadę Nie Tankuję”, fora dyskusyjne. Promocja
zdrowia psychicznego obejmuje organizację imprez promujących zdrowy styl
życia,
5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych (36.085,12 zł),
6) działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
polegająca na podejmowaniu czynności zmierzających do orzeczenia
o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się
leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, ponoszenie kosztów z tym
związanych oraz kosztów innych działań Komisji (13.350 zł). 35 osób zostało
skierowanych na badania biegłych psychiatry oraz psychologa.
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 1.854.636,53 zł (41,87% planu – 4.429.609 zł, plan
„-”3.131 zł; w tym środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
pochodzą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych –
1.309.581,14 zł),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 9.000 zł (28,57% planu – 31.500 zł, plan
„+”3.000 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 42 etaty, z tego: 10 etatów
pracowników administracji, 13 etatów w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla
Nietrzeźwych oraz 19 etatów związanych z realizacją Gminnego Programu
Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 1 etat dotyczy
zwalczania narkomanii i 18 etatów dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi. Na dzień
30 czerwca 2013 r. zatrudnienie wynosiło 41,12 etatu, z tego: 9,87 etatów pracowników
administracji, 13 etatów w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych oraz
18,25 etatów związanych z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 0,5 etatu dotyczy zwalczania
narkomanii i 17,75 etatów dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz 13 etatów
w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych. W trakcie I półrocza powstał
wakat 0,88 etatu na stanowisku psychologa, nabór został ogłoszony w czerwcu 2013 r.
MZPiTU realizuje zadania w rozdziałach: Zwalczanie narkomanii (85153),
Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154), Izby wytrzeźwień (85158) oraz Zadania
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (85205).

170

2.2.13

Miejski Zespół ds.
Niepełnosprawnych

Rehabilitacji

Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

Zawodowej

i

Społecznej

Osób

1.151.087,00 zł
1.178.800,00 zł
568.566,51 zł
48,23%

Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MZdsRZiSON (rozdz. 85321)
Plan na 01.01.2013 r.
532.240,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
525.009,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
251.900,33 zł
% wykonania
47,98%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 221.617,25 zł (49,06% planu –
451.747 zł, plan „-”6.857 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 30.283,08 zł (41,34% planu – 73.262 zł, plan „”374 zł), w tym: zakup energii (5.025,05 zł związany z długim sezonem
grzewczym), zakup usług pozostałych (15.937,61 zł, m.in. ochrona budynku,
wywóz odpadów suchych, odprowadzanie ścieków, utrzymanie czystości
w budynku i na posesji). Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Przy
MZdsRZiSON
funkcjonuje
Miejski
Zespół
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności, który orzeka o stopniu niepełnosprawności osób do celów
pozarentowych oraz ustala wskazania wynikające ze stopnia niepełnosprawności
dotyczące m.in. odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w terapii zajęciowej.
Miejski Zespół wydaje również karty parkingowe uprawnionym do nich osobom
niepełnosprawnym oraz legitymacje osób niepełnosprawnych. W I półroczu wydano
2.567 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.739 legitymacji osoby niepełnosprawnej
oraz 805 kart parkingowych osoby niepełnosprawnej.
2) obsługa PFRON (rozdz. 85395)
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

618.847,00 zł
618.847,00 zł
315.294,02 zł
50,95%

Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 262.161,02 zł (51,09% planu –
513.122 zł),
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b) pozostałe wydatki bieżące – 53.133 zł (50,26% planu – 105.725 zł), w tym:
zakup materiałów i wyposażenia (5.877,89 zł), zakup energii (5.025,05 zł),
zakup usług pozostałych (19.920,22 zł, m.in. opłaty pocztowe, aktualizacja
używanych programów komputerowych).
Kwota wykonania obejmuje obsługę zadań finansowanych ze środków PFRON oraz
funkcjonowanie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych. W ciągu
I półrocza udzielono 19.256 informacji, z tego: 1.648 telefonicznych,
17.401 osobiście, 101 udzielonych przez specjalistów (prawnika, psychologa,
doradcę zawodowego), 106 za pośrednictwem Internetu i listownie.
3) „Program wyrównywania różnic między regionami II” (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
6.534,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Realizacja przewidziana na II półrocze.
4) Pilotażowy program „Aktywny samorząd” (rozdz. 85395)
Plan na 30.06.2013 r.
28.410,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.372,16 zł
% wykonania
4,83%
Wydatki dotyczą kosztów obsługi programów celowych realizowanych na
podstawie umów z PFRON. W I półroczu wpłynęły 193 wnioski od osób fizycznych
o dofinansowanie w różnych obszarach działania, m.in.: dofinansowanie do kosztów
kształcenia na poziomie wyższym, dofinansowanie do kosztów pobytu w żłobkach
i przedszkolach dzieci niepełnosprawnych rodziców, dofinansowanie zakupu
specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym, dofinansowanie do zakupu protez. Na kwotę wykonania składają się
m.in.: wynagrodzenia osobowe (1.010,59 zł), zakup materiałów i wyposażenia
(254,38 zł), zakup energii (79,43 zł). Kwota wykonania zależy od stopnia realizacji
dofinansowań ze środków PFRON.
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 315.294,02 zł (50,95% planu – 618.847 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 251.900,33 zł (47,98% planu – 525.009 zł, plan
„-”7.231 zł),
- środki z funduszy celowych – 1.372,16 zł (3,93% planu – 34.944 zł, plan
„+”34.944 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 17 etatów, z tego 5 etatów
związanych
z
funkcjonowaniem
Miejskiego
Zespołu
ds.
Orzekania
o Niepełnosprawności oraz 12 etatów związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
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programów celowych, w tym 2 etaty w Ośrodku Informacji
Niepełnosprawnych. W ciągu I półrocza zatrudnienie nie uległo zmianie.

dla

Osób

MZdsRZiSON realizuje zadania w rozdziałach: Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności (85321) i Pozostała działalność (85395 w dziale Pozostałe
zadania w zakresie polityki społecznej (853)).
2.2.14 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

342.000,00 zł
342.000,00 zł
158.701,43 zł
46,40%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem SOW (rozdz. 85205),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 133.853,86 zł (46,61% planu –
287.148 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 24.847,57 zł (45,30% planu – 54.852 zł), w tym: zakup
energii (8.664 zł), zakup usług pozostałych (7.866,93 zł, tj. pranie pościeli, przegląd
instalacji i gaśnic, sprzątanie pomieszczeń).
Liczba miejsc w Ośrodku wynosi 15, przebywało 25 osób, w tym pobyt 15 osób
przekracza 30 dni. Pomocą objęto 127 osób.
Źródłem finansowania wydatków są dotacje celowe z budżetu państwa.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 6,125 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
SOW realizuje zadania w rozdziale Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie (85205).
2.2.15 Dom Dziecka
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

3.230.857,00 zł
3.229.013,00 zł
1.572.099,18 zł
48,69%
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Wydatki związane z funkcjonowaniem DDz (rozdz. 85201), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 1.205.926,86 zł (49,20% planu –
2.451.044 zł), w tym: nauczyciele – 458.623,99 zł (49,14% planu – 933.366 zł, plan
„+”3.172 zł), pracownicy niebędący nauczycielami – 553.531,34 zł (49,20% planu –
1.125.163 zł, plan „-”3.172 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 355.221,12 zł (47,23% planu – 752.135 zł, plan „”1.844 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (43.731,01 zł), zakup środków
żywności (69.475,08 zł), zakup energii (81.358,78 zł), zakup usług pozostałych
(48.869,15 zł). Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa były opłacane składki na ubezpieczenie
zdrowotne za 38 wychowanków – 10.951,20 zł (42,39% planu – 25.834 zł)
(rozdz. 85156).
W placówce jest 46 miejsc, na dzień 30.06. br. przebywało 46 wychowanków.
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 1.561.147,98 zł (48,74% planu – 3.203.179 zł, plan
„-”1.844 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 10.951,20 zł (42,39% planu – 25.834 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 47,5 etatów i w ciągu I półrocza
uległo zwiększeniu o 2,25 etatu. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 49,75 etatów.
DDz realizuje zadania w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156),
Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).
2.2.16 Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

271.937,00 zł
271.769,00 zł
140.978,10 zł
51,87%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem RDDz2 (rozdz. 85201),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 81.471,72 zł (55,30% planu –
147.336 zł), w tym: nauczyciele – 50.019,66 zł (55,65% planu – 89.890 zł),
pracownicy niebędący nauczycielami – 16.717,28 zł (54,20% planu – 30.845 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 57.440,94 zł (47,89% planu – 119.940 zł, plan „”168 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (3.219,60 zł), zakup energii
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(7.184,89 zł), zakup usług pozostałych (6.945,84 zł, m.in. kolonie wychowanków).
Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Środki z dotacji celowych z budżetu państwa zostały przeznaczone na opłacenie
43 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 wychowanków – 2.065,44 zł (45,97%
planu – 4.493 zł) (rozdz. 85156).
W placówce jest 8 miejsc. Średniomiesięcznie w I półroczu
7 wychowanków (w lutym 2013 r. 1 wychowanek opuścił placówkę).

przebywało

Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 138.912,66 zł (51,97% planu – 267.276 zł, plan „”168 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 2.065,44 zł (45,97% planu – 4.493 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 1,75 etatów i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
RDDz2 realizuje zadania w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).
2.2.17 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

227.299,00 zł
225.612,00 zł
118.895,72 zł
52,70%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem RDDz3 (rozdz. 85201),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 69.232,17 zł (54,26% planu –
127.595 zł, plan „+”172 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 48.446,75 zł (51,06% planu – 94.881 zł, plan „”1.625 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (3.072,33 zł), zakup energii
(6.182,48 zł), zakup usług pozostałych (8.539,69 zł, m.in. kolonie wychowanków,
usługi RTV, TVK).
Środki z dotacji celowych z budżetu państwa zostały przeznaczone na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne za 5 wychowanków, opłacono 26 składek – 1.216,80 zł
(38,30% planu – 3.136 zł, plan „-”234 zł) (rozdz. 85156).
Średniomiesięcznie w placówce przebywało 5 wychowanków.
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Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 117.678,92 zł (52,90% planu – 222.476 zł, plan „”1.453 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 1.216,80 zł (38,30% planu – 3.136 zł, plan „”234 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 2,25 etatu i w ciągu I półrocza nie
uległo zmianie.
RDDz3 realizuje zadania w rozdziałach: Składki na ubezpieczenie zdrowotne
oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(85156), Placówki opiekuńczo – wychowawcze (85201).
2.2.18 Świetlica Terapeutyczna Nr 1
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

497.517,00 zł
499.544,00 zł
245.044,57 zł
49,05%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ŚT1 (rozdz. 85201),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 207.025,97 zł (49,70% planu –
416.569 zł), w tym: nauczyciele – 105.218,83 zł (48,10% planu – 218.771 zł),
pracownicy niebędący nauczycielami – 68.442,15 zł (53% planu – 129.143 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 38.018,60 zł (45,82% planu – 82.975 zł, plan
„+”2.027 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (9.209,49 zł, m.in.
materiałów biurowych, środków czystości, uzupełnienie apteczek), zakup energii
(10.364,38 zł), zakup usług pozostałych (1.068,29 zł, m.in. abonamentu RTV, usług
pocztowych, monitoring), pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym placówka posiada 100 miejsc dla
wychowanków w wieku od 6 roku życia. Średnia dzienna liczba miejsc wynosi 40 i są
one w pełni wykorzystane.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 8,75 etatów, w tym 4 etaty
nauczycielskie i w ciągu I półrocza nie uległo zmianie.
ŚT1 realizuje zadania w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201).
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2.2.19 Świetlica Terapeutyczna Nr 2
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

502.666,00 zł
504.684,00 zł
258.973,77 zł
51,31%

Wydatki na działalność bieżącą związaną z funkcjonowaniem ŚT2 (rozdz. 85201),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane – 223.996,86 zł (51,20% planu –
437.486 zł, plan „-”241 zł), w tym: nauczyciele – 145.676,12 zł (52,09% planu –
279.640 zł, plan „-”174 zł), pracownicy niebędący nauczycielami – 43.020,52 zł
(51,75% planu – 83.137 zł, plan „-”67 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 34.976,91 zł (52,05% planu – 67.198 zł, plan
„+”2.259 zł), w tym: zakup energii (10.754,90 zł), zakup usług pozostałych
(1.304,95 zł, m.in. abonament RTV, monitoring, odprowadzanie ścieków).
Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu.
Liczba uczestników zajęć oscyluje w granicach 90 osób, liczba miejsc przygotowanych
to 60.
Źródłem finansowania wydatków są środki własne budżetu miasta.
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 7,75 etatu, z tego: 5 etatów
pedagogicznych, 2,75 etatu to pozostali pracownicy i w ciągu I półrocza nie uległo
zmianie.
ŚT1 realizuje zadania w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze (85201).
2.2.20

Zespół
Placówek
i Diagnostycznych

Opiekuńczo-Wychowawczych,

Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

4.047.633,00 zł
4.055.290,00 zł
2.095.843,37 zł
51,68%
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Edukacyjnych

Wydatki na działalność bieżąca związaną z funkcjonowaniem ZPOWEiD, z tego:
1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego (rozdz.: 80102, 80111, 85201)
Plan na 01.01.2013 r.
2.782.539,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
2.778.008,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.433.881,26 zł
% wykonania
51,62%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.187.012,96 zł (52,33% planu –
2.268.505 zł, plan „-”13.434 zł), w tym: nauczyciele – 769.075,12 zł (52,50%
planu – 1.464.898 zł, plan „-”15.591 zł), pracownicy niebędący nauczycielami –
229.608,48 zł (52,68% planu – 435.870 zł, plan „+”2.157 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 246.868,30 zł (48,45 % planu – 509.503 zł, plan
„+”8.903 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (29.258,11 zł,
m.in. doposażenia placówki, materiałów biurowych), zakup środków żywności
(36.383,09 zł), zakup energii (35.917,53 zł), zakup usług pozostałych
(20.928,17 zł, m.in. wycieczek wychowanków, monitoringu, wywozu
nieczystości). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.
Pogotowie posiada
18 wychowanków.

18

miejsc,

średniomiesięcznie

przebywało

w

nim

Stan zatrudnienia w Pogotowiu na dzień 30 czerwca br. wynosił 19,6 etatów, z tego:
10,50 etatów nauczycielskich i 9,1 etatu pracowników niebędących nauczycielami.
Na kwotę wykonania składa się również funkcjonowanie: Szkoły Podstawowej
Nr 16 i Gimnazjum Nr 16 przeznaczonych dla dzieci zagrożonych
niedostosowaniem społecznym. Ich uczniami są przede wszystkim wychowankowie
Pogotowia Opiekuńczego i Domu dla Dzieci „W Parku”. Do Szkoły Podstawowej
Nr 16 uczęszczało 19 uczniów, do Gimnazjum Nr 16 uczęszczało 31 uczniów. Stan
zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosił 12,88 etatów, z tego: w Szkole
Podstawowej Nr 16 nauczyciele 4,22 etatu i pracownicy administracji i obsługi 1,75
etatu oraz w Gimnazjum Nr 16 nauczyciele 6,91 etatów.
Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa opłacono 242 składki na
ubezpieczenie zdrowotne wychowanków ZPOWEiD (średniomiesięcznie za
40 wychowanków) w łącznej kwocie 11.325,60 zł (48,01% planu – 23.588 zł)
(rozdz. 85156).
2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” (rozdz. 85201)
Plan na 01.01.2013 r.
1.265.094,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
1.277.282,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
661.962,11 zł
% wykonania
51,83%
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Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 476.538,64 zł (51,44% planu –
926.334 zł, plan „+”1.901 zł), w tym: nauczyciele – 40.071,92 zł (55,92% planu
– 71.657 zł, plan „-”5.948 zł), pracownicy niebędący nauczycielami –
363.623,15 zł (51,62% planu – 704.445 zł, plan „+”7.849 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 185.423,47 zł (52,84 % planu – 350.948 zł, plan
„+”10.287 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (32.455,30 zł, m.in.
zakup odzieży i obuwia dla wychowanków), zakup środków żywności
(39.042,60 zł), zakup energii (42.339,71 zł), zakup usług pozostałych
(30.286,87 zł, m.in. kolonii dla wychowanków).
Dom Dla Dzieci „W Parku” posiada 26 miejsc, średniomiesięcznie przebywało
w nim 27 wychowanków. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. wynosił
19,85 etatów, z tego: 1,2 etatu pracowników będących nauczycielami i 18,65 etatu
pracowników niebędących nauczycielami.
Źródłem finansowania wydatków są:
- środki własne budżetu miasta – 2.084.517,77 zł (51,70% planu – 4.031.702 zł, plan
„+”7.657 zł),
- środki i dotacje z budżetu państwa – 11.325,60 zł (48,01% planu – 23.588 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 52,33 etatów i w trakcie I półrocza
nie uległo zmianie.
ZPOWEiD realizuje zadania w rozdziałach: Szkoły podstawowe specjalne (80102),
Gimnazja specjalne (80111), Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla
osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (85156), Placówki
opiekuńczo – wychowawcze (85201).
2.2.21 Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wydatki ogółem
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania
z tego:
1) wydatki bieżące:
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

57.502.527,00 zł
57.658.504,00 zł
7.181.353,48 zł
12,45%

22.731.593,00 zł
22.851.416,00 zł
7.085.085,50 zł
31,01%

179

2) wydatki majątkowe:
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

34.770.934,00 zł
34.807.088,00 zł
96.267,98 zł
0,28%

Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem OSiR (rozdz. 92601, 92605)
Plan na 01.01.2013 r.
8.809.410,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
8.889.015,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
4.049.147,58 zł
% wykonania
45,55%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.150.599,89 zł (49,89% planu –
4.311.054 zł, plan „-”42.154 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 1.898.547,69 zł (41,47 % planu – 4.577.961 zł, plan
„+”121.759 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (149.215,76 zł,
m.in. materiałów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych do remontów
bieżących i konserwacji obiektów sportowych), zakup energii (884.393,25 zł),
zakup usług pozostałych (372.885,23 zł, m.in. opłaty za usługi pocztowe,
radiofoniczne i ZAIKS, usługi informatyczne, monitoring obiektów, organizacja
imprez sportowych, reklamy w mediach i na tablicach reklamowych), opłaty na
rzecz budżetów jst (170.517,82 zł), podatek od towarów i usług (VAT)
(62.176,26 zł). Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
Działalność bieżąca obejmuje funkcjonowanie obiektów sportowych
(3.514.101,71 zł) oraz realizację zadań w zakresie kultury fizycznej
(535.045,87 zł). W strukturze OSiR funkcjonują następujące obiekty sportowe:
Zespół Krytych Obiektów Sportowych – I i II, Hala Widowiskowo – Sportowa
„Urania”, Lodowisko, Skate Park – obiekt sportów ekstremalnych, Zespół
Obiektów Wypoczynkowo – Rekreacyjnych, Przystań Wodna, Baza Sportów
Wodnych, kąpieliska sezonowe, Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych.
W I półroczu w zorganizowanych imprezach udział wzięło ogółem 15.320 osób,
z tego: w imprezach dotyczących sportu szkolnego 3.571 osób, sportu dla
wszystkich 10.615 osób oraz 539 osób odwiedziło Muzeum Sportu im. M. T.
Rapackiego.
2) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem Wodnego Centrum Rekreacyjno –
Sportowego (rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
6.149.348,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
6.189.566,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
3.035.937,92 zł
% wykonania
49,05%
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Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 845.229,59 zł (48,63% planu –
1.738.001 zł, plan „-”7.383 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 2.190.708,33 zł (49,21 % planu – 4.451.565 zł, plan
„+”47.601 zł), w tym: zakup materiałów i wyposażenia (51.189,60 zł, m.in.
materiałów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych do remontów bieżących
i konserwacji, środków uzdatniania wody i chemii basenowej), zakup energii
(1.024.366,63 zł), zakup usług pozostałych (736.458,52 zł, m.in. opłaty za usługi
pocztowe, radiofoniczne i ZAIKS, usługi informatyczne, monitoring,
prowadzenie kursów nauki pływania, aerobiku), podatek od nieruchomości
(68.867,24 zł), opłaty na rzecz budżetów jst (212.957,70 zł). Pozostałe wydatki
zostaną zrealizowane w II półroczu.
Realizowanym przedsięwzięciem bieżącym jest „Budowa całorocznej infrastruktury
sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów
i usług (VAT)” (rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
7.772.835,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
7.772.835,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Przedsięwzięciem inwestycyjnym współfinansowanym z budżetu UE jest „Budowa
całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym
w Olsztynie” (rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
34.670.934,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
34.670.934,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Opis realizacji przedsięwzięcia znajduje się w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Zadania inwestycyjne realizowane przez OSiR:
1) „Zakup i montaż automatu biletowego do pobierania opłat za korzystanie z basenu”
(rozdz. 92601)
Plan na 30.06.2013 r.
36.154,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
bez wykonania
Zadanie do budżetu wprowadzono w czerwcu br. Realizacja nastąpi w II półroczu.
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2) „Rozbudowa monitoringu na stadionie piłkarskim przy Al. Piłsudskiego 69A”
(rozdz. 92601)
Plan na 01.01.2013 r.
100.000,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
80.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
76.267,98 zł
% wykonania
95,33%
Zadanie zostało wykonane. Plan zmniejszono o kwotę 20.000 zł, którą
przeniesiono na zadanie „Elektroniczny system ewidencji kibiców”.
3) „Elektroniczny system ewidencji kibiców” (rozdz. 92601)
Plan na 30.06.2013 r.
20.000,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
20.000,00 zł
% wykonania
100,00%
Zadanie zostało wykonane.
Źródłem finansowania wydatków są:
1) wydatki bieżące – środki własne budżetu miasta – 7.085.085,50 zł (31,01% planu –
22.851.416 zł, plan „+”119.823 zł),
2) wydatki majątkowe:
- środki własne budżetu miasta – 96.267,98 zł (0,48% planu – 20.049.787 zł, plan
„+”36.154 zł), w tym: wkład własny w zadania UE – bez wykonania (plan –
14.757.301 zł),
- środki pochodzące z kredytu na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – bez wykonania (plan
– 2.785.733 zł, plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 11.971.568 zł, plan „”2.785.733 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 131,5 etatów, w tym 44 etaty
w Wodnym Centrum Rekreacyjno – Sportowym. W ciągu I półrocza zmniejszyło się
o 3,25 etatu i na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 128,25 etatu, w tym 44 etaty
w Wodnym Centrum Rekreacyjno – Sportowym.
OSiR realizuje zadania i przedsięwzięcia w rozdziałach: Obiekty sportowe (92601),
Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605).
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2.2.22 Miejski Urząd Pracy
Wydatki bieżące
Plan na 01.01.2013 r.
Plan na 30.06.2013 r.
Wykonanie na 30.06.2013 r.
% wykonania

7.617.256,00 zł
7.635.261,00 zł
3.999.342,42 zł
52,38%

Do zadań bieżących realizowanych w I półroczu należą:
1) działalność bieżąca związana z funkcjonowaniem MUP (rozdz. 85333)
Plan na 01.01.2013 r.
3.281.346,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
3.273.776,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
1.651.694,55 zł
% wykonania
50,45%
Na kwotę wykonania składają się:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470.413,24 zł (50,96% planu –
2.885.544 zł, plan „-”5.745 zł), w tym finansowane ze środków pochodzących
z Funduszu Pracy – 218.115,94 zł (45,48% planu 479.600 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 181.281,31 zł (46,69 % planu – 388.232 zł, plan „”1.825 zł), w tym: zakup energii (45.006,28 zł), zakup usług pozostałych
(17.668,42 zł), zakup usług remontowych (6.169,45 zł, m.in. naprawa
samochodu, konserwacje urządzeń, remonty pomieszczeń – malowanie, naprawa
uszkodzonych mebli), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe (28.224,77 zł). Pozostałe środki planuje się
wykorzystać w II półroczu.
2) składki zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
(rozdz. 85156)
Plan na 01.01.2013 r.
4.265.878,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
4.291.453,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
2.315.735,68 zł
% wykonania
53,96%
Opłacono za okres I półrocza składki na ubezpieczenie zdrowotne za
9.622 bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
Przedsięwzięciem bieżącym współfinansowanym ze środków z budżetu UE jest
„Inwestycja w kadry” (rozdz. 85395)
Plan na 01.01.2013 r.
70.032,00 zł
Plan na 30.06.2013 r.
70.032,00 zł
Wykonanie na 30.06.2013 r.
31.912,19 zł
% wykonania
45,57%
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Opis realizacji znajduje się w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej w części dotyczącej przedsięwzięć.
Źródłem finansowania wydatków bieżących są:
− środki własne budżetu miasta – 1.438.957,29 zł (51,31% planu – 2.804.681 zł, plan
„-”7.570 zł), w tym wkład własny w przedsięwzięcia UE – 5.378,68 zł (51,20%
planu – 10.505 zł),
− środki i dotacje z budżetu państwa – 2.315.735,68 zł (53,96% planu – 4.291.453 zł,
plan „+”25.575 zł),
− środki z funduszy celowych – 218.115,94 zł (45,48% planu – 479.600 zł),
− środki z budżetu UE – 26.533,51 zł (44,57% planu – 59.527 zł).
Zatrudnienie na dzień 1 stycznia 2013 r. wynosiło 72,25 etatów i w trakcie I półrocza
uległo zmniejszeniu o 1 etat. Na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiło 71,25 etatów.
MUP realizuje zadania, przedsięwzięcia w rozdziałach: Składki na ubezpieczenia
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (85156), Powiatowe Urzędy Pracy (85333) oraz Pozostała działalność
(85395 w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (853)).

III. Przychody budżetu w I półroczu 2013 r.
Odnotowane w sprawozdawczości za I półrocze 2013 r. przychody w wysokości
17.786.864,80 zł (27,20% planu - 65.370.434,00 zł), dotyczą:
• wolnych środków zaplanowanych na kwotę 3.299.562 zł (w końcówce 2012
roku do budżetu wpłynęła refundacja z budżetu UE wydatków na realizację
przedsięwzięcia pn. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego w Olsztynie; na sfinansowanie wydatku został
zaciągnięty wcześniej kredyt na wyprzedzające finansowanie, który mimo
posiadanych na rachunku środków z refundacji nie został w tej części spłacony,
gdyż w budżecie nie został zaplanowany rozchód; wolne środki stanowiły
źródło sfinansowania spłaty raty kredytu). Wolne środki zgodnie z zapisami art.
217 ust. 2 pkt 6 ufp stanowią nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów
wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Na koniec 2012 roku,
według danych sprawozdawczych, wolne środki wynoszą 17.318.962,79 zł (ich
wielkość wynika z bilansu z wykonania budżetu i będzie niezmienna do czasu
sporządzenia bilansu za rok 2013),
• pożyczki z WFOŚiGW – 442.473,36 zł (71,73% planu - 616.835 zł),
• spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto na remonty budynków wspólnot
mieszkaniowych – 25.428,65 zł (30,16% planu - 84.300 zł).
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Pozostałe przychody zaplanowane do pozyskania w roku bieżącym, na które składają
się kredyty:
• na sfinansowanie planowanego deficytu – bez wykonania (plan - 25.716.178 zł),
• na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez wykonania (plan 18.783.822 zł),
• na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – bez wykonania (plan - 16.869.737
zł),
będą zaciągane w II półroczu (prawdopodobnie w ostatnim kwartale roku, co
jednocześnie wpłynie na oszczędności w postaci niższych odsetek bankowych).
W ciągu I półrocza nie odnotowano deficytu przejściowego, w związku z czym nie było
potrzeby zaciągania kredytu w rachunku bieżącym (kredyt taki jest możliwy do
zaciągnięcia w trakcie roku, przy czym konieczne jest jego spłacenie do 31 grudnia
danego roku budżetowego).

IV. Rozchody budżetu w I półroczu 2013 r.
W I półroczu 2013 r. rozchody związane ze spłatami rat kapitałowych wyniosły
7.438.170,68 zł (33,55% planu - 22.167.684,00 zł) i dotyczyły następujących tytułów:
1) spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych –
3.250.000 zł (31,22% planu - 10.406.800 zł), z tego:
a) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z 2010 roku – 1.050.000 zł,
b) kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu i wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z 2011 roku – 2.200.000 zł,
2) spłaty rat pożyczki inwestycyjnej – 888.610 zł (45,84% planu – 1.938.130 zł),
3) spłaty rat kredytów krótkoterminowych zaciągniętych w 2012 r. na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 3.299.560,68 zł (33,88% planu
– 9.738.454 zł),
4) pożyczki udzielane wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków –
bez wykonania (plan – 84.300 zł).
Spłaty rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych oraz pożyczki
inwestycyjnej, dokonywane są zgodnie z ustaleniami poczynionymi już na etapie
podpisywania umów kredytowych. Spłaty rat kredytów na wyprzedzające finansowanie
mają nastąpić w terminie nie dłuższym niż końcowa data rozliczenia kredytów, które
zaciągane są na okres 11 miesięcy. Spłaty dokonywane są w miarę wpływu na rachunek
budżetu refundacji z budżetu UE, a dopiero w przypadku braku refundacji w końcowym
okresie spłaty, rozliczenie następuje z środków własnych budżetu.
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V. Prognoza łącznej kwoty długu Miasta Olsztyna na dzień 30.06.2013 r.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/684/13 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2013-2021
prognozowana łączna kwota długu Miasta na 30.06.2013 r. wynosi 313.507.148 zł,
natomiast odnotowana w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
łączna kwota długu na dzień 30 czerwca br. wynosi 266.608.261,24 zł.
Na wysokość łącznej kwoty długu składa się:
−
zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych do 30.06.2013 r. – 227.015.817,88 zł
(w tym kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań
finansowanych ze środków z UE – 6.438.893,19 zł),
−
zadłużenie z tytułu pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW – 16.149.970 zł,
−
zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej – 442.473,36 zł,
−
zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji – 23.000.000 zł.
Wymieniona wyżej kwota długu nie obejmuje zobowiązań wymagalnych wykazanych
w sprawozdaniu Rb-Z w wysokości 3.847.537,24 zł (większość z nich to
zobowiązania ZLiBK) oraz kwoty 209,93 zł dotyczącej zobowiązania z tytułu
nadpłaconych środków pieniężnych (nadpłata spłacanych pożyczek remontowych).
Wskaźnik zadłużenia (dotychczasowy limit 60%) liczony do dochodów wykonanych na
koniec I półrocza br. wynosi 59,75%, przy czym nie można tego wyniku uznać za
miarodajny, gdyż zgodnie z przepisami wskaźniki liczone są do dochodów
całorocznych. Śródroczny wynik nie jest również przyjmowany do analizy
wskaźnika jaki będzie obligatoryjny od 2014 roku.

VI. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu
2013 r.
Dział 710 Działalność usługowa
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zakład Cmentarzy Komunalnych
Plan przychodów na 01.01.2013 r. – 3.085.373,00 zł, w tym:
− dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 270.000 zł, w tym 170.000 zł na utrzymanie
cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej oraz 100.000 zł na utrzymanie
cmentarzy zamkniętych.
Plan dotacji przedmiotowych został zwiększony w ciągu I półrocza o kwotę 18.000 zł
w związku z realizacją zadań powierzonych gminie w drodze porozumienia
zawartego przez Prezydenta Olsztyna z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,
dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
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Plan przychodów na 30.06.2013 r. – 3.129.025,00 zł, w tym:
− dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 270.000,00 zł, z tego: 170.000 zł
na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i Wadąskiej oraz 100.000 zł
na utrzymanie cmentarzy zamkniętych,
− dotacja celowa z budżetu państwa − 18.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Osiągnięte przychody na 30.06.2013 r. wyniosły 1.512.221,04 zł (48,33% planu)
i obejmowały przychody własne 1.364.221,04 zł, dotacje przedmiotowe z budżetu
miasta – 130.000 zł, w tym 80.000 zł na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej
i Wadąskiej oraz 50.000 zł na utrzymanie cmentarzy zamkniętych oraz dotację celową
z budżetu państwa − 18.000 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.
Największą pozycję w przychodach własnych stanowiły wpływy z usług, w tym
przychody za miejsca grzebalne oraz za wznowienie miejsc grzebalnych po 20-latach
(1.296.171,83 zł).
Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych.
Plan na 30.06.2013 r.
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Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po
przecinku „stawki w zł/jedn.”.
Plan kosztów na 01.01.2013 r. – 3.061.288,00 zł
Plan kosztów na 30.06.2013 r. – 3.099.971,00 zł
Poniesione koszty na dzień 30.06.2013 r. wyniosły 1.481.832,44 zł (47,80% planu),
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 501.303,44 zł, pozostałe koszty
bieżące związane z funkcjonowaniem Zakładu − 881.637,79 zł, odpisy amortyzacyjne −
84.261,21 zł.
W ramach wydatków majątkowych w I półroczu został opracowany projekt
kolumbarium – 14.630 zł (100% planu).
Podatek dochodowy od osób prawnych – 14.486 zł (58,02% planu).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego zwiększenie
(3.469 zł) dotyczące zwrotu podatku dochodowego od osób prawnych przez Urząd
Skarbowy.
187

Zatrudnienie w ZCK na 30 czerwca 2013 r. wyniosło 18 etatów (zgodnie z planem).
Zakład Targowisk Miejskich
Plan przychodów na 01.01.2013 r. – 2.420.781,00 zł
Plan przychodów na 30.06.2013 r. – 2.513.855,00 zł
Osiągnięte przychody na 30.06.2013 r. wyniosły 1.170.887,58 zł (46,58% planu), w tym
m.in. czynsze za dzierżawy gruntu na targowiskach miejskich na podstawie umów
zawartych z kontrahentami Zakładu, czynsze z tytułu najmu boksów w Hali Targowej
„Zatorzanka” oraz opłaty z tytułu inkasa opłat targowych.
Plan kosztów na 01.01.2013 r. – 2.420.691,00 zł
Plan kosztów na 30.06.2013 r. – 2.513.765,00 zł
Poniesione koszty 30.06.2013 r. wyniosły 1.097.959,57 zł (43,68% planu), w tym m.in.
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (442.773,56 zł), koszty bieżące związane
z utrzymaniem Zakładu (552.419,73 zł) oraz odpisy amortyzacyjne (102.766,28 zł).
Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 510.835 zł, w całości finansowane z dotacji
celowej z budżetu miasta dotyczą termomodernizacji elewacji oraz remontu dachu
MHT "Zatorzanka". W I półroczu sfinansowana została dokumentacja projektowa
w ww. zakresie w wysokości 7.000 zł.
Zmiana planu w wysokości 93.074 zł wynikała ze zwolnienia ZTM z obowiązku wpłaty
nadwyżki środków obrotowych do budżetu miasta (uchwała Nr XXXIX/560/13
Rady Miasta Olsztyna z dnia 30.01.2013 r.).
Zatrudnienie w ZTM na 30 czerwca 2013 r. wyniosło 10,5 etatu (zgodnie z planem).
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Plan przychodów na 01.01.2012 r. – 40.664.906,00 zł, w tym:
− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 3.000.000 zł z przeznaczeniem na dopłatę
do remontów dachów i kominów, remontu i docieplenia elewacji, wykonania robót
zduńskich oraz remontów lokali mieszkalnych i części wspólnych budynków
Wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy.
Plan przychodów na 30.06.2013 r. – 40.664.906,00 zł, w tym:
− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 3.000.000 zł.
Osiągnięte przychody na 30.06.2013 r. wyniosły 20.543.530,04 zł (50,52% planu),
w tym przychody własne 19.100.642,04 zł oraz dotacja przedmiotowa 1.442.888 zł.
Największą pozycję w obrębie przychodów własnych stanowiły dochody z najmu
i dzierżawy (10.319.022,32 zł), w tym czynsz za lokale mieszkalne, lokale użytkowe
i garaże oraz wpływy z tytułu świadczenia usług (5.778.115,89 zł), w tym
z administrowania nieruchomościami, usług konserwacji hydroforni.
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Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych.
Plan na 30.06.2013 r.
Rozdz.

Wyszczególnienie

1
70004

2

Stawka
Wielkość
zł/jedn.
4

3
2

Dotacja do remontu 1 m

Wykonanie na 30.06.2013 r.

2

Ogółem zł

Wielkość

5

6

Stawka
zł/jedn.
7
2

40 152,00 m

38,00

1 525 776,00

121.614,96 m

10,87 m3

3 766,00

40 936,00

0,00 m2

2 263,00 m2

584,00

1 321 592,00

608,24 m2

150,00

91 236,00

0,00 m2

136,40 m2

150,00

20 460,00

0,00 m2

x

x

3 000 000,00

x

Ogółem zł

Wyk.
%

8

9 (8:5)

9,93 1 208 220,35

79,18

części wspólnych budynków
Wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy
70004

Dotacja do 1 m3 robót
zduńskich

70004

Dotacja do remontu 1m2 lokali
mieszkalnych

70004

Dotacja do remontu 1 m2

0,00

0,00

-

640,64 m2 366,30

234 667,65

17,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

x 1 442 888,00

x

dachów i kominów
70004

Dotacja do 1 m2 remontu i
docieplenia elewacji
Razem

Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po
przecinku „stawki w zł/jedn.”.
Plan kosztów na 1.01.2013 r. – 40.657.948,00 zł
Plan kosztów na 30.06.2013 r. – 40.657.948,00 zł
Poniesione koszty na 30.06.2013 r. wyniosły 20.544.543,81 zł (50,53% planu), w tym:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.442.854,46 zł,
− pozostałe koszty bieżące – 12.359.315,50 zł, w tym: zakup materiałów
i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług pozostałych takich jak: koszty
administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi pogotowia technicznego,
usługi kominiarskie, usługi sprzątania posesji gminnych, klatek schodowych
oraz pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych, usługi
konserwacji domofonów, wind i anten, usługi pocztowe, informatyczne, monitoring
i dozór lokali użytkowych,
− odpisy amortyzacyjne – 13.164,75 zł,
− inne zmniejszenia – 6.716.909,10 zł.
Wydatki majątkowe – 12.300 zł obejmowały zakup oprogramowania „Elektroniczny
Rejestr Zgłoszeń Robót Konserwacyjnych i Awaryjnych”.
Zmiana planu w wysokości 12.300 zł związana była z zakupem oprogramowania
„Elektroniczny Rejestr Zgłoszeń Robót Konserwacyjnych i Awaryjnych”.
Zatrudnienie w ZLiBK na 30 czerwca 2013 r. wyniosło 59,75 etatów (planowano 52,75
etatów). Zwiększenie zatrudnienia wynika z przejętych zadań z zakresu gospodarowania
zasobem mieszkaniowym Gminy Olsztyn, administrowania nieruchomościami Skarbu
Państwa położonymi w granicach Miasta Olsztyna, reprezentowania Gminy Olsztyn
we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy po zlikwidowanym od marca
UMO(L).
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Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział 852 Pomoc społeczna
Centrum Integracji Społecznej
CIS realizuje zadania programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane są poprzez
reintegrację zawodową i społeczną, polegającą na odbudowaniu i podtrzymaniu
u uczestników Centrum umiejętności samodzielnego pełnienia ról społecznych
i zdolności do świadczenia pracy na rynku pracy. Działaniami CIS objęci są mieszkańcy
Olsztyna korzystający ze świadczeń pomocy społecznej – osoby zagrożone
lub podlegające wykluczeniu społecznemu, m.in. osoby:
− bezrobotne pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
− uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie
lecznictwa odwykowego,
− zwolnione z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem.
Reintegracją społeczną i zawodową w I półroczu objętych było 93 osoby w 12miesięcznym programie i 14 osób w 6-miesięcznym programie przeprowadzonym
w czterech edycjach zajęć w ramach:
− Projektu pt. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” (projekt
współfinansowany jest od 1 października 2011 r. ze środków budżetu UE (85%)
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z dotacji celowej z budżetu
państwa (15%)),
− Projektu „Nowy Horyzont” (projekt realizowany na podstawie porozumienia
z MOPS).
Działania CIS mają trwały wymiar z uwagi na to, że:
− wielu uczestników pracuje dotychczas na otwartym rynku pracy i nie korzysta
ze świadczeń pomocy społecznej (wg monitoringu przeprowadzonego w I półroczu
ustalono, że 9 osób uzyskało zatrudnienie na otwartym rynku pracy),
− uczestnicy CIS podwyższają swoje kwalifikacje uczestniczą w kursach zawodowych
(w I półroczu 2013 r. w kursach zawodowych uczestniczyło 6 osób).
W ramach reintegracji zawodowej CIS współpracuje z 34 zakładami pracy na terenie
Olsztyna, są to jednostki samorządu terytorialnego, administracji państwowej,
stowarzyszenia oraz prywatni przedsiębiorcy.
Uczestnicy Centrum korzystają z pomocy rzeczowej oferowanej przez Bank Żywności.
Plan przychodów na 01.01.2013 r. – 2.251.054,00 zł, z tego:
− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 620.648 zł,
− dotacja celowa z budżetu miasta – 337.787 zł na realizację zadań w ramach Projektu
pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków
budżetu UE (287.119 zł) oraz budżetu państwa (50.668 zł).
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Kwoty dotacji przedmiotowych skalkulowane według stawek jednostkowych.
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Różnica danych liczbowych „ogółem w zł” wynika z zaokrąglenia do dwóch miejsc po
przecinku „stawki w zł/jedn.”.
Plan przychodów na 30.06.2013 r. – 2.266.054,00 zł, z tego:
− dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 620.648 zł,
− dotacja celowa z budżetu miasta – 337.787 zł na realizację zadań w ramach Projektu
pn. „Aktywna Integracja Drogą do Zatrudnienia” współfinansowanego ze środków
budżetu UE (287.119 zł) oraz budżetu państwa (50.668 zł).
Osiągnięte przychody na 30.06.2013 r. wyniosły 1.232.165,32 zł (54,37% planu), w tym
przychody własne 602.356,32 zł oraz dotacja przedmiotowa 386.845 zł i dotacja celowa
242.964 zł.
Plan kosztów na 01.01.2013 r. – 2.251.054,00 zł
Plan kosztów na 30.06.2013 r. – 2.291.492,00 zł
Poniesione koszty na 30.06.2013 r. wyniosły 1.062.751,77 zł (46,38% planu), w tym:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534.909,16 zł,
− pozostałe koszty bieżące – 527.842,61 zł, w tym m.in. zakup materiałów biurowych,
środków czystości, energii, usług remontowych, opłaty za badania okresowe
pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu finansowego CIS zwiększenie
15.000 zł związane z podpisaniem z MOPS porozumienia na przeprowadzenie
reintegracji społecznej i zawodowej w ramach projektu „Nowy Horyzont”.
Zatrudnienie w CIS na 30 czerwca 2013 r. wyniosło 23 etatów (zgodnie z planem).

VII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane
Jednostki oświatowe gromadziły dochody na wydzielonym rachunku i finansowały nimi
wydatki na podstawie uchwały Nr XX/330/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 lutego
2012 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody
na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku,
przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Możliwość gromadzenia
na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną

191

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 246,
poz. 2572, z późn. zm.) wynika z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
W I półroczu w uchwale budżetowej miasta na 2013 rok ujęto plany finansowe
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych
73 niżej wymienionych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn.
1. Przedszkola Miejskie Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23,
24, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40,
2. Szkoły Podstawowe Nr: 1, 2. 3. 6, 7, 9, 10, 13, 15, 18, 19, 22, 29, 30, 32, 33, 34,
3. Gimnazja Nr: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15,
4. I Liceum Ogólnokształcące, III Liceum Ogólnokształcące,
5. Zespoły Szkół Ogólnokształcących Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
6. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Budowlanych,
Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Ekonomiczno–Handlowych, Zespół
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, Zespół Szkół Gastronomiczno–
Spożywczych, Zespół Szkół Mechaniczno–Energetycznych, Zespół Szkół
Samochodowych,
7. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 1, Specjalnych Ośrodek Szkolno–
Wychowawczy, Specjalnych Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszącyh, Zespół Szkół Specjalnych, Zespół Placówek Specjalnych,
8. Szkolne Schronisko Młodzieżowe.
Spośród 77 wskazanych ww. uchwałą jednostek – cztery jednostki, tj. Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna Nr 3,
Pałac Młodzieży oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli nie utworzyły w I półroczu
ww. planów.
Zgodnie z ww. uchwałą na wydzielonych rachunkach jednostki gromadziły dochody
pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na jej rzecz oraz
z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub
użytkowaniu i przeznaczyły je odpowiednio na realizację celu wskazanego w spadku,
zapisie lub darowiźnie oraz odtworzenie utraconego lub uszkodzonego mienia.
Źródłami dochodów były ponadto wpływy:
− za wyżywienie i ze sprzedaży posiłków innym jednostkom oświatowym
prowadzonym przez Miasto Olsztyn, z wyłączeniem kosztów przygotowania
posiłków,
− z najmu lub dzierżawy składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów
z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych,
− z opłat za wydanie legitymacji służbowych, duplikatów zaświadczeń,
świadectw, dyplomów, indeksów, legitymacji szkolnych i przedszkolnych,
− z tytułu sprzedaży wyrobów i usług pracowni kształcenia zawodowego,
− w szkolnych schroniskach młodzieżowych z opłat za usługi noclegowe oraz
z tytułu prowizji od poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa,
− z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym
rachunku.
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Tabela Nr 14
Wpływy z dochodów zgromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek
oświatowych w I półroczu., w podziale na źródła, z których były gromadzone były
następujące:
Nazwa paragrafu
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych jst
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Ogółem

29 195

28 725

Wykonanie
30.06.2013
11 077,25

3 437 214

3 466 053

1 508 932,22

9 792 953
254 600
59 420

9 729 299
254 600
59 356

4 640 389,57
124 280,02
13 662,23

94 425

96 539

14 052,60

132 152
13 799 959

152 455
13 787 027

97 229,43
6 409 623,32

Plan 01.01.2013

Plan 30.06.2013

W I półroczu, na wydzielonych rachunkach, jednostki oświatowe uzyskały łącznie
dochody w wysokości 6.409.623,32 zł, realizując zakładany plan dochodów w 46,50%.
Podstawowym źródłem dochodów jednostek oświatowych, które w dowolny sposób
mogą być zagospodarowane, w odróżnieniu od wpływów za wyżywienie i sprzedaż
posiłków, były wpływy w wysokości 1.508.932,22 zł z tytułu najmu lub dzierżawy
będące w trwałym zarządzie składników majątkowych, z wykluczeniem wpływów
z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych – ujęte w §0750.
Wpływy za wyżywienie i sprzedaż posiłków, które jednostki zobowiązane były
wykorzystać na zakup środków żywności, stanowiły 82,30% ogólnej kwoty
zgromadzonych dochodów.
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Tabela Nr 15
Wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie
składników majątkowych jst z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub
zasobów mieszkaniowych przez poszczególne jednostki oświatowe – §0750.
Nazwa
jednostki
G5
G6
G7
G12
G13
III LO
I LO
PM1
PM2
PM3
PM4
PM5
PM6
PM10
PM12
PM13
PM14
PM15
PM17
PM19
PM20
PM21
PM23
PM24
PM29
PM31
PM32
PM36
PM37
PM38
PM39
PPP1
SOSW
SOSWdDN
SP1
SP2
SP3
SP6
SP7
SP9
SP10
SP13

Plan 01.01.2013

Plan 30.06.2013

56 400
22 200
57 132
110 000
192 786
31 190
45 000
5 200
5 760
2 236
6 750
6 300
17 710
1 980
5 486
3 600
7 380
9 472
3 930
8 500
12 640
5 040
21 800
3 500
8 250
1 710
6 240
4 188
4 437
5 400
2 070
1 170
49 160
2 460
43 000
52 000
127 796
72 109
48 360
34 240
21 744
37 820

56 400
22 200
57 132
110 000
192 786
31 190
45 000
5 200
5 760
2 236
6 750
6 300
17 710
1 980
5 486
3 600
7 380
9 472
3 930
8 500
12 640
5 040
21 800
3 500
8 250
1 710
6 240
4 188
4 437
5 400
2 070
1 170
49 160
2 460
43 000
51 510
127 796
72 109
48 360
34 240
21 744
37 820
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Wykonanie 30.06.2013
34 403,00
11 050,00
20 468,97
41 099,18
79 878,14
12 829,00
30 030,43
2 400,00
2 592,00
1 716,00
4 500,00
6 520,50
10 050,30
1 386,00
2 458,56
2 560,00
4 560,00
5 934,00
2 140,20
4 438,00
7 735,60
3 660,00
9 240,00
2 410,00
3 612,00
1 530,00
4 320,00
2 621,94
2 158,00
3 477,60
1 215,00
1 000,00
17 965,33
0,00
5 575,00
18 413,58
50 722,24
30 445,76
23 405,00
17 469,31
6 906,17
19 744,33

SP15
SP18
SP19
SP22
SP29
SP30
SP32
SP33
SP34
SSM
ZSB
ZSCHiO
ZSE
ZSEH
ZSEiT
ZSGS
ZSME
ZSO1
ZSO2
ZSO3
ZSO4
ZSO5
ZSO6
ZSO7
ZSS
Razem

50 800
181 000
26 560
51 055
63 128
87 042
8 500
13 600
40 000
1 000
140 794
175 123
73 610
49 000
96 780
131 864
99 846
199 106
35 200
215 000
80 000
36 200
300 000
86 180
31 680
3 437 214

50 800
181 000
23 560
51 055
63 128
87 042
8 500
13 600
40 000
1 000
186 094
175 123
73 610
47 500
96 780
131 864
99 846
199 106
34 729
215 000
80 000
36 200
300 000
86 180
20 680
3 466 053

20 233,00
80 131,06
13 874,00
13 273,39
23 007,65
47 210,19
5 868,53
6 873,50
31 016,96
0,00
100 408,49
93 346,93
24 489,88
17 977,16
56 014,36
50 520,00
45 665,04
117 220,60
11 044,00
68 008,71
32 211,50
14 080,16
67 920,83
41 210,04
12 685,10
1 508 932,22

Tabela Nr 16
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników
majątkowych jst w podziale na grupy jednostek.
Grupa
Licea i zespoły szkół
ogólnokształcących (w tym
ZSChiO)
Przedszkola
Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze i poradnia
psychologiczno-pedagogiczna
Szkoły podstawowe i gimnazja
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Szkoły zawodowe
Ogółem

Plan
01.01.2013

Plan
30.06.2013

Wykonanie
30.06.2013

Udział
procentowy

1 202 999

1 202 528

487 902,20

32,33%

159 579

159 579

93 235,70

6,18%

52 790

52 790

18 965,33

1,26%

1 393 782 601 068,96
1 000
0,00
656 374 307 760,03
3 466 053 1 508 932,22

39,83%
0,00%
20,40%
100,00%

1 397 272
1 000
623 574
3 437 214

Najwięcej środków z ww. tytułu w I półroczu zgromadziły szkoły podstawowe
i gimnazja.
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Tabela Nr 17
Wydatki finansowane dochodami zgromadzonymi na wydzielonych rachunkach.
Paragraf
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4240W
4260W
4270W
4300W

4340W

4350W

4360W

4370W

4390W
4410W
4420W
4430W
4530W
4700W
6060W

Plan
01.01.2013

Nazwa paragrafu
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek
budżetowych
Zakup usług dostępu do sieci
Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Podatek od towarów i usług
(VAT)
Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Ogółem

Plan
30.06.2013

Wykonanie
30.06.2013

24 431

24 603

3 957,21

12 396
170 204
1 617 035
8 583 778

12 421
168 433
1 592 097
8 578 098

345,27
26 808,47
280 234,95
3 896 394,19

662 715

661 102

56 682,30

86 100
1 237 471
1 215 119

86 100
1 192 479
1 268 301

29 688,34
86 134,53
550 968,31

11 000

11 000

0,00

6 860

6 860

1 077,48

5 850

6 080

1 122,92

6 900

6 900

1 143,69

9 200

24 463

6 321,00

12 200
1 000
6 800

12 200
3 700
6 800

4 711,05
2 145,67
536,00

3 500

800

0,00

3 000

3 000

1 230,00

124 400

121 590

35 571,88

13 799 959

13 787 027

4 985 073,26

Głównym tytułem wydatków był zakup środków żywności w kwocie 3.896.394,19 zł,
który stanowił 78,20%. Drugim, co do wielkości wydatkiem (550.968,31 zł) był zakup
usług pozostałych, przy czym 60,80% kwoty tego wydatku związana była z zakupem
dla uczniów obiadów od innych jednostek oświatowych.
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VIII. Rozliczenie wydatków, które niewygasły z upływem 2012 r. na dzień 30.06.2013 r.
niewykorzystane środki z wydatków niewygasających

klasyfikacja
budżetowa

nazwa zadania

jednostka
realizująca

plan wydatków
niewygasających

wykonanie na
dzień 30.06.12r.
ogółem

60004-421001000WWG
60004-427001000WWG
60016-42700100-WWG
70005-430001000WWG
71014-430001000WWG
75023-434045005WWG
80195-427045000WWG
85395-427045002WWG
90095-417001000WWG

Działalność bieżąca

ZKM

31 000

31 000

0

Działalność bieżąca

ZKM

102 000

89 995,55

12 004,45

przekazane na
rachunek
dochodów
budżetu

data
przekazania
na rachunek
dochodów
budżetu

ponownie
wprowadzone
do planu
wydatków 2013
roku

data ponownego
wprowadzenia do planu
wydatków 2013 roku

x

x

x

x

12 000

10-04-2013

4,45

03-07-2013

x

x

x

x

x

03-07-2013

x

x

x

x

x

27-03-2013

Działalność bieżąca

MZDiM

96 256

96 256

0

Działalność bieżąca

UMO
(GGN)

15 000

12 718,20

2 281,80

Działalność bieżąca

UMO
(GGN)

15 830

15 830

0

Remont Ratusza

UMO
(IM)

717 472

717 471,50

0,50

0,50

03-07-2013

x

x

Remonty obiektów oświatowych

UMO
(IM)

20 480

20 479,50

0,50

0,50

03-07-2013

x

x

Remonty obiektów polityki
społecznej

UMO
(IM)

29 336

29 335,50

0,50

0,50

03-07-2013

x

x

Działalność bieżąca

UMO
(IM)

8 800

2 500

6 300

6 300

03-07-2013
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x

12 000

2 281,80

x

6 300

26-06-2013

90095-439025013WWG

Aktualizacja programu
dostosowania kanalizacji
deszczowej na terenie m. Olsztyna
do obecnych potrzeb z
alternatywnymi rozwiązaniami
ochrony obszarów zagrożonych
zalaniem

UMO
(IM)

Razem wydatki bieżące

464 350

0

464 350

464 350

1 500 524 1 015 586,25

484 937,75

484 937,75

04-06-2013

464 350

29-05-2013

x

482 650

x

1 674 750

26-06-2013

1 674 750

26-06-2013

1 993 049

26-06-2013

1 993 049

26-06-2013

0,87

03-07-2013

x

x

60015-605052058-WWP

Przebudowa ul. Bałtyckiej w
Olsztynie na odcinku od
skrzyżowania z Al.. Schumana i ul.
Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

MZDiM

1 674 750

0

1 674 750

60015-605952058-NWP

Przebudowa ul. Bałtyckiej w
Olsztynie na odcinku od
skrzyżowania z Al.. Schumana i ul.
Artyleryjską do wiaduktu nad koleją

MZDiM

3 819 631

1 826 581,13

1 993 049,87

Budowa nowego przebiegu ul.
Artyleryjskiej z budową wiaduktu w
ciągu ulic Partyzantów-Wojska
Polskiego

UMO(JRP
III)

99 988

27 736,50

72 251,50

72 251,50

03-07-2013

x

x

Przebudowa muru oporowego na ul.
Partyzantów

MZDiM

373 819

373 818,53

0,47

0,47

03-07-2013

x

x

Przebudowa ogrodzenia na ul.
Kopernika

MZDiM

163 478

0

163 478

163 478

10-04-2013

163 478

27-02-2013

60016-605956011-NWG

Program rewitalizacji obszaru Starego
Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

MZDiM

438 717

0

438 717

438 717

26-06-2013

438 717

26-06-2013

70095-605962013-NWG

Poprawa atrakcyjności zamieszkania
poprzez modernizację budynków
mieszkalnych przy ulicy
Kołobrzeskiej nr 32 B i 32 C w
Olsztynie

UMO
(IM)

722 493

0

722 493

722 493

04-06-2013

722 493

29-05-2013

Informatyzacja Urzędu Miasta Rozwój i modernizacja

UMO
(I)

39 360

39 360

0

x

x

x

x

Interaktywny Urząd w Olsztynie

UMO
(I)

10 000

10 000

0

x

x

x

x

60016-605052011WWG
60016-605056016WWG
60016-605056017WWG

75023-605066000WWG
75023-605066001WWG
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75416-605068014WWG

Przebudowa obiektu przy ul.
Augustowskiej 44 na potrzeby Straży
Miejskiej i KOL

UMO
(IM)

70 295

0

70 295

85111-622072032WWG

Modernizacja budynku "C"
Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Olsztynie - pawilon chirurgii
szczękowej i laryngologii

UMO
(Z)

548 102

548 102

0

90004-605076006WWG

Poprawa estetyki i atrakcyjności
przestrzeni publicznej Śródmieścia budowa Parku Centralnego i
rewaloryzacja Parku Miejskiego
Podzamcze w Olsztynie

UMO
(IM)

17 080

0

17 080

90004-605976006-NWG

Poprawa estetyki i atrakcyjności
przestrzeni publicznej Śródmieścia budowa Parku Centralnego i
rewaloryzacja Parku Miejskiego
Podzamcze w Olsztynie

UMO(IM)

1 052 991

4 859,29

1 048 131,71

90095-605080004WWG

70 295

x

26-06-2013

x

17 080

26-06-2013

1 048 131

26-06-2013

1 048 131

26-06-2013

0,71

03-07-2013

2 557 623

2 557 623

26-06-2013

2 557 623

26-06-2013

10-04-2013
04-06-2013
26-06-2013
03-07-2013

35 424
202 711
25 572
x

27-02-2013
25-04-2013
26-06-2013
x

50 586

26-06-2013

90095-605084000WWG

Dokumentacja przyszłościowa

UMO
(IM)

436 547

172 839,60

263 707,40

35 424
202 711
25 572
0,40

90095-605084008WWG

Współfinansowanie infrastruktury
drogowej i uzbrojenia

UMO
(IM)

50 586

0

50 586

50 586

26-06-2013

92120-656086019WWG

Rewitalizacja Tartaku
Raphaelsohnów na Centrum Techniki
Rozwoju Regionu "Muzeum
Nowoczesności" w Olsztynie

UMO
(KPT)

718 669

363 162,43

355 506,57

355 506,57

03-07-2013

92601-605090001-NWG

Budowa Wodnego Centrum
Rekreacyjno-Sportowego w Olsztynie

UMO
(IM)

40 000

33 652,80

6 347,20

6 347,20

03-07-2013

12 836 229 3 402 212,28 9 434 016,72

9 434 016,72

x

4 417 798,53 9 918 954,47 9 918 954,47

x

Razem wydatki majątkowe
OGÓŁEM

14 336 753

199

x

26-06-2013

UMO
(IM)

2 100

x

26-06-2013

17 080

Rewitalizacja terenów powojskowych
przy ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie

2 559 723

70 295

x

x

x

x

6 347

9 006 256
9 488 906

26-06-2013

x
x

IX. Informacja o stanie należności wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2013
roku
Dla porównania, podano też stan należności wymagalnych na 30 czerwca 2012 roku.

Lp.

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Tytuł zadłużenia

Kwota ogółem Kwota ogółem
06.2012 (zł)
06.2013 (zł)

JEDNOSTKI BUDŻETOWE
1.

2.

Przedszkola Miejskie
o numerach: 2, 4, 6, 10, 12,
14, 15, 19, 23, 24, 29, 32,
37
Przedszkola Miejskie
o numerach: 1, 5, 21, 31,
36, 38, 39, 40

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2

4.

Szkoła Podstawowa Nr 3

5.

Szkoła Podstawowa Nr 9

6.

Szkoła Podstawowa Nr 10

7.

Szkoła Podstawowa Nr 13

8.

Szkoła Podstawowa Nr 18

9.

Szkoła Podstawowa Nr 29

10.

Szkoła Podstawowa Nr 30

11.

Gimnazjum Nr 12

12.

Gimnazjum Nr 13

13.
14.
15.
16.

Zespół Placówek
Opiekuńczo-Wych. Eduk.
i Diagnostycznych
III Liceum
Ogólnokształcące
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 1
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2

17.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3

18.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 4

Należności z tytułu odpłatności
za pobyt dzieci w przedszkolu

13 825,21

20 042,86

Należności z tytułu odpłatności
za pobyt dzieci w przedszkolu

0

8 878,67

7 017,78

8 930,69

492,20

95,68

0

1 102,08

0

543,66

420

570

4 436

3 891,25

1 365,30

409,59

1 555,95

2 031,59

0

780

2 063,76

707,53

29 096,69

2 385,01

507

390

16 454,94

650,92

1 550

0

41 958,32

23 185,41

1 112,84

922,50

Firma „AS-DOM” S.A. – za
reklamę na budynku szkoły
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Należność z tytułu odpłatności
za pobyt dzieci w ZPO-WEiD
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
Wynajem pomieszczeń
szkolnych i reklama na budynku
szkoły
Wynajem pomieszczeń
szkolnych
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19.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 6

Wynajem pomieszczeń
szkolnych

10 597,39

1 631,82

20.

Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

Wynajem pomieszczeń
szkolnych

4 993,13

4 628,57

21.

Zespół Szkół Budowlanych

Wynajem pomieszczeń
szkolnych

21 213,77

21 773,36

22.

Zespół Szkół Ekonomiczno- Wynajem pomieszczeń
Handlowych
szkolnych

1 890

1 471,80

23.

Zespół Szkół
Samochodowych

Zwrot za zużycie enerii
elektrycznej i wody podczas
prac remontowych

5 725,70

0

24.

Zespół Szkół Mechaniczno
- Energetycznych

Wynajem pomieszczeń
szkolnych

4 587,61

0

25.

Zespół Szkół
Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych

Wynajem pomieszczeń
szkolnych; pobyt i wyżywienie
mieszkańców internatu

9 070,67

9 270,04

26.

Specjalny Ośrodek SzkolnoNależności z tytułu opłaty za
Wychowawczy dla Dzieci
wyżywienie dzieci
Niesłyszących

5 964,56

5 986,85

27.

Miejski Zespół Profilaktyki
i Terapii Uzależnień

Należności z tytułu opłat za
pobyt w ambulatorium

2 254 233,14

2 468 171,46

28.

Miejski Zespół do Spraw
Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

Należności z tytułu
nierozliczenia się z pobranych
zaliczek na likwidację barier
architektonicznych w
mieszkaniach

0

10 500

29.

DPS „Kombatant”

Należności z tytułu odpłatności
mieszkańców w DPS

9 311,40

10 486,91

30.

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Olsztyna

Należności z tytułu grzywien i
innych kar pieniężnych

6 187,05

5 632,95

31.

Zarząd Zieleni Miejskiej

Należności z tytułu grzywien i
innych kar pieniężnych

0

38 786,36

32.

Miejski Zarząd Dróg
i Mostów

553 296,16

689 044,40

2 962,67

2 041,65

3 422

5 502

0

1 400

130 358,14

125 504,32

OGÓŁEM MZDiM
Należności z tytułu opłat za
kioski ustawione w pasie
drogowym
Należności z tytułu kart
postojowych oraz abonamentów
Strefy Płatnego Parkowania
Należności z tytułu opłat za
miejsca postojowe (koperty)
Należności z tytułu zajęcia pasa
drogowego
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Należności z tytułu zajęcia pasa
drogowego w celu umieszczenia
reklamy

69 989,98

57 587,71

1 440

2 160

151 271,57

246 505,47

9 890,80

9 419,80

31 940,25

73 047,47

Należności z tytułu dzierżawy
gruntów gminnych poza pasem
drogowym

12,30

0

Należności z tytułu dzierżawy
gruntów gminnych poza pasem
drogowym w celu umieszczenia
reklamy

430,31

430,31

1 007,38

326,89

Należności z tytułu
wykorzystania urządzeń
technicznego wyposażenia dróg
i bezpieczeństwa ruchu
drogowego jako nośników
reklam

19 339,55

20 335,16

Należności z tytułu grzywien i
innych kar pieniężnych

47 264,15

61 315,01

Należności dot. opłat
dodatkowych z tyt. parkowania
w Strefie Płatnego Parkowania

83 940,66

83 388,50

0

53,71

26,40

26,40

13 461 884,96

15 780 895,41

1 976,40

1 976,40

Należności z tytułu kar za
przejazdy ponadnormatywne
Należności z tytułu
administracyjnych decyzji
karnych
Należności z tytułu
administracyjnych decyzji
karnych - kioski
Należności z tytułu dzierżawy
parkingów

Należności z tytułu
udostępnienia energii
elektrycznej do reklam
podświetlanych

32.

Miejski Zarząd Dróg
i Mostów

Należności z tytułu
bezumownego korzystania z
dróg wewnętrznych
Należności z tytułu pozostałych
dochodów
33.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

OGÓŁEM MOPS
Nienależnie pobrane
świadczenie z tyt.
kontynuowania nauki
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Nieuregulowane opłaty za pobyt
w Schronisku dla Bezdomnych

444

0

3 394,89

2 695,71

9 813,28

9 813,28

2 159,58

1 804,07

7 385,11

9 911,60

600

600

153,16

840

302 218,28

385 116,23

6 396 902,72

8 118 215,44

1 698 173,59

2 287 662,14

5 038 663,95
20 011 049,50

4 962 260,54
30 925 165,34

302 715,39

282 079,44

4 727 836,87

4 602 675,89

2 670 146,05

2 266 328,83

244 136,17

97 041,19

1 489 981,44
112 906,97

1 405 687,58
130 254,89

1 656 307,55

1 656 307,55

426 824,43

431 289,45

44 140

3 123,10

Wpływy z usług geodezyjno kartograficznych

27 039,14

30 054,02

Wpływy z różnych dochodów
(sprzedaż złomu)

12,30

42 878,67

Dochody z dzierżawy Ratusza

4 098,96

1 319,27

Grzywny, mandaty
Podatek od nieruchomości od
osób prawnych

2 020 096,78

1 818 741,83

2 368 442,56

12 545 246,88

Naprawa szkody

33.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

Nieuregulowane opłaty za pobyt
w placówkach opiekuńczowychowawczych
Nienależnie pobrane
świadczenie koszty utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej
Nienależnie pobrane
świadczenie, zasiłek celowy
zwrotny
Kara umowna
Usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
Nienależnie pobrane
świadczenia
Fundusz alimentacyjny – dochód
budżetu gminy

34.

Urząd Miasta Olsztyna

Fundusz alimentacyjny – dochód
budżetu innych gmin
Zaliczka alimentacyjna
Ogółem UMO
Opłata adiacencka i renta
planistyczna
Użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
Przekształcenie prawa
wieczystego użytkowania
w prawo własności
Sprzedaż mieszkań
Sprzedaż lokali użytkowych
Sprzedaż innych obiektów
budowlanych
Sprzedaż gruntów
Nabycie prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości

34.

Urząd Miasta Olsztyna

203

Podatek od środków
transportowych od osób
prawnych
Podatek od nieruchomości od
osób fizycznych
Podatek rolny od osób
fizycznych

106 276,18

109 678,44

3 487 187,98

4 453 671,85

7 292,92

6 829,36

5

0

595,80

336,79

0

2,50

285 300,37

351 127,48

29 706,64

64 378,75

Opłata targowa
Opłata skarbowa

0
0

816
34

Wpływy z opłaty
komunikacyjnej - opłaty za
usunięcie z drogi,
przechowywanie, oszacowanie
pojazdu

0

496 509,18

Urząd Miasta Olsztyna

Dotacje celowe otrzymane z
gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst porozumienie na przewozy
komunikacja miejską

0

128 752,40

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Należności z tytułu wstępu na
basen, dzierżawę pomieszczeń,
wynajem Sali HWS, noclegi w
hotelu Relaks

142 205,35

311 868,59

117 476,23

62 604,35

8 788,94

1 777,12

108 005,80

1,01

0

57 188,73

681,49

3 637,49

127 165,47

226 878,78

48 966,54

66 764,35

Podatek rolny od osób prawnych
Podatek leśny od osób
fizycznych
Podatek leśny od osób prawnych
Podatek od środków
transportowych od osób
fizycznych
Wpływy z różnych opłat –
gmina (opłaty za usunięcie
drzew)

34.

35.

36.

Zarząd Komunikacji
Miejskiej

OGÓŁEM ZKM
Postoje na przystankach
autobusowych
Należności za bilety
Należności z tytułu kontroli
biletów
Wyroki sądu

37.

Miejski Urząd Pracy

OGÓŁEM MUP
Nienależnie pobrane
świadczenia
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Należności z tytułu
przypisanych do zwrotu
środków na działalność
gospodarczą, doposażenie
stanowisk pracy, prac
interwencyjnych
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych

78 198,93

160 114,43

36 868 708,08

50 650 314,43

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1.

Centrum Integracji
Społecznej

Należności z tytułu utrzymania
czystości na klatce schodowej
i posesji oraz porządkowania
odzieży

0

1 735,53

2.

Zakład Cmentarzy
Komunalnych

Należności z tytułu usług
pogrzebowych oraz dzierżawy
stanowisk handlowych

28 522,07

28 585,10

3.

Zakład Lokali
i Budynków Komunalnych

Należności z tytułu najmu lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz
dostarczania usług do lokali

20 373 865,53

24 862 185,63

424 077,79

442 475,57

Targowisko Grunwaldzka –
należność z tytułu zawartych
umów dzierżaw

62 707,04

72 026,47

Targowisko Kolejowa –
należność z tytułu zawartych
umów dzierżaw

52 346,76

60 460,49

Targowisko Piłsudskiego –
należność z tytułu zawartych
umów dzierżaw

19 561,95

16 091,45

Targowisko Wilczyńskiego –
należność z tytułu zawartych
umów dzierżaw

27 624,34

32 090,39

165 885,42

155 950,04

22 819,22

25 673,28

72

488

73 061,06

79 695,45

Razem zakłady budżetowe:

20 826 465,39

25 334 981,83

Razem jednostki budżetowe, zakłady budżetowe w zakresie
dochodów gminy:

57 695 173,47

75 985 296,26

OGÓŁEM ZTM

4.

Zakład Targowisk
Miejskich

Hala „Zatorzanka” – należność z
tytułu zawartych umów
dzierżaw
Plakatowanie
Należności od dostawców
Inne należności
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Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. ww. jednostki organizacyjne wykazały
w sprawozdaniach Rb-N podane wyżej należności wymagalne i udzieliły wyjaśnień, o
których mowa niżej.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
1. Przedszkola Miejskie, które wykazały należności wymagalne według stanu na
30 czerwca 2012 roku w łącznej kwocie 13.825,21 zł, oraz według stanu na 30 czerwca 2013
roku w łącznej kwocie 20.042,86 zł:
1) Przedszkole Miejskie Nr 2
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.034,30 zł.
Należności w kwocie 573,40 zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas
przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (z tego kwota 1,50 zł dotyczy 2013 r.,
kwota 421,10 zł dotyczy 2010 r., a kwota 150,80 zł dotyczy 2008 r.).
Kwota 334,90 zł to należność za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu za miesiące:
marzec 2013 r. – 330,10 zł i czerwiec 2013 r. – 4,80 zł.
Zaległość za wynajem sali za miesiąc maj 2013 r. na kwotę 126 zł została uregulowana
1 lipca 2013 r.
Z rodzicami przeprowadzono rozmowy telefoniczne oraz wysłano ponaglenie do zapłaty.
Zaległości z lat 2008 – 2010 zostały przekazane 30 stycznia 2012 r. do Wydziału Prawnego
Urzędu Miasta Olsztyna.
2) Przedszkole Miejskie Nr 4
Wykazane należności wymagalne wynoszą 949,68 zł, z czego kwota 383,68 zł dotyczy
opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego
nauczania w 2010 r. Sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, a
następnie dnia 12 lipca 2011 r. do Komornika Sądowego. Należność w kwocie 324 zł
dotyczy opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania za czerwiec 2012 r. Dnia 05 października 2012 r. sprawę
skierowano do Radcy Prawnego. Dnia 25 marca 2013 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności
nakazowi zapłaty z dnia 23 listopada 2012 r. i 21 maja 2013 r. Radca Prawny złożył
wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.
Kwota 242 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia za miesiąc czerwiec 2012 r.
Pomimo wysyłania wezwań do zapłaty dłużnicy nie uregulowali zaległości powstałych
w 2012 r. Sprawę przekazano dnia 05 października 2012 r. do Wydziału Prawnego Urzędu
Miasta Olsztyna. Dnia 25 marca 2013 r. Sąd nadał klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty
z dnia 23 listopada 2012 r. i 21 maja 2013 r. Radca Prawny złożył wniosek egzekucyjny do
Komornika Sądowego.
3) Przedszkole Miejskie Nr 6
Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.970,60 zł i dotyczą opłat za korzystanie
z wyżywienia przez dzieci w Przedszkolu.
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Należność w kwocie 2.275,30 zł dotyczy maja i czerwca 2013 r. Rodziców poinformowano
telefonicznie o zaległościach. Należność w kwocie 695,30 zł powstała w okresie
październik-grudzień 2006 r. oraz kwiecień-czerwiec 2007 r. W czerwcu 2012 r. Wydział
Prawny Urzędu Miasta Olsztyna skierował zaległości do Komornika Sądowego.
4) Przedszkole Miejskie Nr 10
Wykazane należności wymagalne wynoszą 910,20 zł.
Kwota 624 zł dotyczy pobytu dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania. Kwota 286,20 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia
w Przedszkolu. W dniu 12 września 2012 r. przekazano dokumenty do Wydziału Prawnego
Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego. Uzyskano
informację o uzyskaniu tytułu wykonawczego i przekazaniu sprawy do Komornika.
5) Przedszkole Miejskie Nr 12
Wykazane należności wymagalne wynoszą 992,54 zł.
Kwota 492,64 zł dotyczy opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania, z tego 337,14 zł dotyczy nieuregulowanych przez rodziców wpłat za
miesiące kwiecień-czerwiec 2010 r., natomiast kwota 155,50 zł dotyczy należności
z czerwca 2013 r.
Kwota 499,90 zł dotyczy opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu, z tego
334,70 zł dotyczy nieuregulowanych przez rodziców wpłat za miesiące kwiecień-czerwiec
2010 r., natomiast kwota 165,20 zł dotyczy należności z czerwca 2013 r. Rodzice zostali
powiadomieni telefonicznie o zaległościach. Dokumenty dotyczące należności z 2010 r.
przekazano do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna dnia 20 września 2010 r. celem
wszczęcia postępowania komorniczego. Sprawa u komornika w toku.
6) Przedszkole Miejskie Nr 14
Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.527,55 zł.
Należności dotyczą: opłat za pobyt dziecka ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania w kwocie 2.419,05 zł, opłat za korzystanie z wyżywienia
w Przedszkolu w kwocie 988,50 zł oraz zaległości za wynajem sal na kwotę 120 zł.
Należność dotycząca wynajmu sali została uregulowana w lipcu 2013 r.
Sprawy dotyczące zaległości, powstałych w 2007 r. na kwotę 384,99 zł oraz w 2009 r. na
kwotę 447,06 zł, skierowane zostały 5 października 2009 r. do Wydziału Prawnego Urzędu
Miasta Olsztyna. Działania podjęte przez Komornika na razie nie przyniosły oczekiwanego
rezultatu. Sprawa jest w toku. Zaległości z czerwca 2013 r. dotyczą opłat za pobyt dziecka
ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (1.789 zł) oraz opłat za
korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (786,50 zł). Do dłużników wysłano ponaglenia
i wezwania do zapłaty.
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7) Przedszkole Miejskie Nr 15
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.428,77 zł.
Kwota 809,77 zł dotyczy pobytu dziecka ponad czas przeznaczony na realizację
bezpłatnego nauczania.
Kwota 619 zł dotyczy opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu.
Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty. Na dzień 08 lipca 2013 r. wpłacono 177,93 zł.

8) Przedszkole Miejskie Nr 19
Wykazane należności wymagalne wynoszą 927,47 zł.
Kwota 198,47 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony
na realizację bezpłatnego nauczania za miesiące: wrzesień, październik i listopad 2011 r.
Został złożony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania
należności na dzień 18 stycznia 2012 r. na kwotę 248,20 zł. Dnia 16 lipca 2012 r. wpłynęły
środki w kwocie 32,78 zł oraz dnia 28 grudnia 2012 r. wpłynęła kwota 16,95 zł. Kwota
pozostała do zapłaty wynosi 198,47 zł.
Pozostała kwota 729 zł to zaległości z maja i czerwca 2013 r. dotyczące opłat za pobyt
dziecka ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (77 zł) oraz opłat za
korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (652 zł). Do dłużnika wysłano wezwania do
zapłaty.
9) Przedszkole Miejskie Nr 23
Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.509,83 zł i dotyczą opłat za pobyt dzieci
w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (2.029,83 zł),
z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (1.180 zł) oraz z tytułu wynajmu terenu pod
reklamę (300 zł). Rodziców zalegających w opłatach na bieżąco informuje się o braku
wpłat, a w przypadku nieopłacenia należności wysyłane są wezwania do zapłaty. Na dzień
05 lipca 2013 r. wpłacono 1.196,50 zł.
10) Przedszkole Miejskie Nr 24
Wykazane należności wymagalne wynoszą 397,20 zł.
Kwota 244,10 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony
na realizację bezpłatnego nauczania oraz za korzystanie z wyżywienia. Zaległość dotyczy
czerwca 2011 r. Sprawa została przekazana do Komornika Sądowego.
Kwota 96 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na
realizację bezpłatnego nauczania, kwota 57,10 zł - opłaty za korzystanie z wyżywienia
w Przedszkolu. Należności dotyczą czerwca 2013 r. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
11) Przedszkole Miejskie Nr 29
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.898,80 zł.
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Kwota 1835,80 zł dotyczy nieuregulowanych opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad
czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz opłat za korzystanie
z wyżywienia.
Kwota 63 zł dotyczy opłaty za wynajem sali gimnastycznej.
Od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki. Rodziców zalegających w opłatach na
bieżąco informuje się o braku wpłat, a w przypadku nie opłacenia należności wysyłane są
wezwania do zapłaty.
12) Przedszkole Miejskie Nr 32
Wykazane należności wymagalne wynoszą 273 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt
dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za
korzystanie z wyżywienia. W dniu 4 lipca 2013 r. powyższa zaległość została uregulowana.
13) Przedszkole Miejskie Nr 37
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.222,92 zł i dotyczą zaległości w opłatach za
pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania
oraz za korzystanie z wyżywienia.
Dokumenty dotyczące należności w kwocie 214,60 zł (zaległości z 2009 r.) przekazano do
Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego.
Należności w kwocie 1.008,32 zł dotyczą maja i czerwca 2013 r. Do rodziców wysłano
wezwania do zapłaty.

2. Przedszkola Miejskie, które wykazały należności wymagalne według stanu na
30 czerwca 2012 roku w łącznej kwocie 0 zł, oraz według stanu na 30 czerwca 2013 roku
w łącznej kwocie 8.878,67 zł:
1) Przedszkole Miejskie Nr 1
Wykazane należności wymagalne wynoszą 135 zł.
Należności dotyczą opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na
realizację bezpłatnego nauczania, w miesiącach styczeń – marzec 2013 r. Rodziców
poinformowano telefonicznie o zaległościach. Sprawa będzie konsultowana z prawnikiem.
2) Przedszkole Miejskie Nr 5
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.487,67 zł.
Kwota 791,16 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony
na realizację bezpłatnego nauczania.
Kwota 696,51 zł dotyczy należności za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu.
3) Przedszkole Miejskie Nr 21
Wykazane należności wymagalne wynoszą 295,50 zł i dotyczą czerwca 2013 r. Kwota
270 zł dotyczy opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na
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realizację bezpłatnego nauczania, kwota 25,50 zł opłaty za korzystanie z wyżywienia
w Przedszkolu. Zostało wysłane wezwanie do zapłaty.
4) Przedszkole Miejskie Nr 31
Wykazane należności wymagalne wynoszą 645 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt
dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za
korzystanie z wyżywienia. Rodziców poinformowano o zaległościach. Na dzień
4 lipca 2013 r. wpłacono 285 zł.
5) Przedszkole Miejskie Nr 36
Wykazane należności wymagalne wynoszą 545,70 zł i dotyczą zaległości w opłatach za
pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania
oraz za korzystanie z wyżywienia. Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty oraz
powiadomiono ich telefonicznie o zaległościach w opłatach.
6) Przedszkole Miejskie Nr 38
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.257,30 zł i dotyczą zaległości w opłatach za
pobyt dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania
oraz za korzystanie z wyżywienia. Rodziców poinformowano telefonicznie o zaległościach.
Należności na kwotę 869,30 zł zostały uregulowane w lipcu 2013 r.
7) Przedszkole Miejskie Nr 39
Wykazane należności wymagalne wynoszą 27 zł.
Kwota ta dotyczy należności za wynajem pomieszczeń. Należności zostały uregulowane
w lipcu 2013 r.
8) Przedszkole Miejskie Nr 40
Wykazane należności wymagalne wynoszą 4.485,50 zł i dotyczą zaległości w opłatach za pobyt
dzieci w Przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania oraz za
korzystanie z wyżywienia.
Do rodziców wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 3.557,70 zł.
Dokumenty dotyczące należności w kwocie 927,80 zł przekazano do Wydziału Prawnego
Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2
Wykazane należności wymagalne wynoszą 8.930,69 zł.
Kwota 8.561,69 zł to należności za umieszczenie na budynku Szkoły reklamy. Należność
powstała w 2002 r., a dłużnikiem jest firma „AS-DOM”. Z informacji Sądu Rejonowego
Wydziału Gospodarczego Sekcji Upadłościowej w Olsztynie wynika, że czynności
upadłościowe są w toku. Dnia 15 kwietnia 2010 r. przeprowadzono podział wierzytelności,
tj. częściowy kat. 3 (wierzytelności Skarbu Państwa). Ostateczny podział, w tym wierzytelności
dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 2, jeszcze nie nastąpił.
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Pozostała kwota 369 zł dotyczy wynajmu sali i 1 lipca 2013 r. została uregulowana.

4. Szkoła Podstawowa Nr 3
Wykazane należności wymagalne wynoszą 95,68 zł.
Należność dotyczy wynajmu sali gimnastycznej. Termin płatności minął 12 kwietnia 2013 r.
Do dłużnika wysłano wezwania do zapłaty.

5. Szkoła Podstawowa Nr 9
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.102,08 zł.
Kwota ta dotyczy należności za wynajem pomieszczeń. Należności na kwotę 615 zł
uregulowano w lipcu 2013 r. Pozostałych dłużników poinformowano telefonicznie
o zaległościach.

6. Szkoła Podstawowa Nr 10
Wykazane należności wymagalne wynoszą 543,66 zł.
Należność dotyczyła wynajmu sali gimnastycznej i została uregulowana dnia 08 lipca 2013 r.

7. Szkoła Podstawowa Nr 13
Wykazane należności wymagalne wynoszą 570 zł.
Powyższa kwota dotyczy należności głównej 420 zł za wynajem sali gimnastycznej, której
termin płatności upłynął w październiku 2010 r., oraz kosztów procesu 150 zł. Sprawę
przekazano 27 lipca 2011 r. do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. Dnia 21 listopada
2012 r. został wydany wyrok sądowy sygn. akt I C 608/12, któremu nadano rygor
natychmiastowej wykonalności. Według stanu na 30.06.2013 r. należność nie została
uregulowana.

8. Szkoła Podstawowa Nr 18
Wykazane należności wymagalne wynoszą 3.891,25 zł i dotyczą najmu, w tym:
1) kwota 2.392,25 zł oraz 1.055 zł to należności, których termin płatności minął
w czerwcu 2011 r. W dniu 18 października 2011 r. sprawy przekazano do Wydziału
Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna. W dniu 24 listopada 2011 r. na skutek pozwu
wniesionego w dniu 10 listopada 2011 r. Referendarz Sądowy Sądu Rejonowego w Olsztynie
wydała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dnia 30 grudnia 2011r. została
nadana klauzula wykonalności nakazowi zapłaty z 24 listopada 2011 r.
Dnia 30 stycznia 2012 r. w stosunku do firmy GREEN-SPORT na kwotę 2.392,25 zł Radca
Prawny Urzędu Miasta Olsztyna wystąpił z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika
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Sądowego o wszczęcie egzekucji z majątku stanowiącego własność dłużnika. W dniu
30 listopada 2012 r. Komornik Sądowy wpłacił 7,75 zł.
W dniu 26 marca 2012 r. w stosunku do firmy SANDI na kwotę 1.055 zł Radca Prawny
Urzędu Miasta Olsztyna wystąpił do Komornika Sądowego o wszczęcie egzekucji.
Do dnia sporządzenia sprawozdania Rb-N nie wpłynęła żadna kwota z należności.
Komornicy w obu przypadkach nie odstępują od ściągania należności,
2) kwota 412 zł - należność, której termin płatności minął w czerwcu 2013 r., z czego 64 zł
uregulowano 1 lipca 2013 r., na pozostałą kwotę wysłano wezwanie do zapłaty,
3) kwota 32 zł to należności, których termin płatności upłynął w marcu 2013 r. Do dłużnika
wysłano wezwanie do zapłaty.

9. Szkoła Podstawowa Nr 29
Wykazane należności wymagalne wynoszą 409,59 zł i dotyczą zaległości w opłacie za wynajem
pomieszczeń szkolnych.
Od powyższej zaległości naliczone zostały odsetki (kwota 20,16 zł). W celu wyegzekwowania
należności sprawę skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

10. Szkoła Podstawowa Nr 30
Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.031,59 zł.
Jest to zaległość za wynajem pomieszczeń szkolnych. W celu wyegzekwowania należności
w dniu 15 maja 2013 r. sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta
Olsztyna.

11. Gimnazjum nr 12
Wykazane należności wymagalne wynoszą 780 zł.
Powyższa kwota dotyczy należności za wynajem sali gimnastycznej. Należności uregulowano
1 lipca 2013 r.

12. Gimnazjum 13
Wykazane należności wymagalne wynoszą 707,53 zł i dotyczą zaległości za wynajem
pomieszczeń szkolnych.
Należności powstały w okresie styczeń - czerwiec 2008 r. Dłużnik otrzymał sądowy nakaz
zapłaty. Sprawa skierowana została do Komornika Sądowego, jednak egzekucja komornicza
jest bezskuteczna. Egzekucję przejął Komornik przy Urzędzie Skarbowym (wobec dłużnika
dochodzone są również należności podatkowe). Mimo, iż egzekucja komornicza jest dotychczas
bezskuteczna, nie została umorzona.
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13. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.385,01 zł i dotyczą opłaty za pobyt dzieci
w Zespole. Z dłużnikami prowadzone były wielokrotne rozmowy. Zostały wysłane wezwania
do zapłaty, a następnie sprawy przekazano do Komornika Sądowego.

14. III Liceum Ogólnokształcące
Wykazane należności wymagalne wynoszą 390 zł.
Należność dotyczyła najmu pomieszczeń i została uregulowana w dniu 3 lipca 2013 r.

15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Wykazane należności wymagalne wynoszą 650,92 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń
szkolnych za miesiące maj-czerwiec 2013 r. Do dłużnika wysyłano wezwania do zapłaty.

16. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Nie wykazano należności wymagalnych.

17. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Wykazane należności wymagalne wynoszą 23.185,41 zł.
Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz tablic i banerów reklamowych,
z tego:
1) należności od firmy Fabryka Druku Cyfrowego-Mrągowo w kwocie 3.290,16 zł dotyczą
zaległości za grudzień 2010 r. oraz kwiecień, lipiec, październik, grudzień 2011 r. –
skierowany został wniosek do Komornika Sądowego w celu wyegzekwowania zasądzonych
należności. Dokonano odpisu aktualizującego,
2) kwota 16.480 zł to należności od Szkoły Atena w Olsztynie, są to zaległości za miesiące
marzec − maj 2012 r., kilkakrotnie wysyłano wezwania do zapłaty. Sprawę skierowano do
Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna celem wszczęcia postępowania komorniczego,
3) należności od firmy PHU Figlolandia w kwocie 125 zł dotyczą maja 2013 r. - wysłano
wezwanie do zapłaty,
4) należności od Art. Style w kwocie 250 zł dotyczą czerwca 2013 r. - wysłano wezwanie do
zapłaty,
5) należności od Image – Olsztyn w kwocie 420 zł dotyczą czerwca 2013 r. - wysłano
wezwania do zapłaty,
6) należności od Szkoły Mistrzostwa Tańca Pavlovic – Olsztyn w kwocie 100 zł dotyczą
czerwca 2013 r. - wysłano wezwanie do zapłaty,
7) należność od Olsztyńskiego Klubu Kyokushin Karate na kwotę 1.788,25 zł dotyczy
października 2008 r. - pomimo prawomocnego Wyroku sądowego dłużnik nie uiścił
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należności, został sporządzony odpis aktualizujący należności w grudniu 2009 r. na kwotę
910 zł oraz w październiku 2010 r. na kwotę 878,25 zł,
8) kwota 732 zł to należność od firmy Ekomur z 2010 r. – został skierowany wniosek do
Komornika Sądowego.

18. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4
Wykazane należności wymagalne wynoszą 922,50 zł.
Należność dotyczyła wynajmu pomieszczeń szkolnych i została uregulowana w dniu
05.07.2013 r.

19. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.631,82 zł.
Należności dotyczą wynajmu pomieszczeń i powinny zostać uregulowane w miesiącach
marzec-czerwiec 2013 r. Na kwotę zaległości wystawione zostały wezwania do zapłaty.

20. Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
Wykazane należności wymagalne wynoszą 4.628,57 zł i dotyczą wynajmu pomieszczeń
szkolnych:
1) kwota 2.505,57 zł to należność od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego,
której termin płatności minął 18 października 2006 r. W celu wyegzekwowania należności
w maju 2007 r. sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna,
następnie do Komornika Sądowego. W grudniu 2008 r. Komornik Sądowy umorzył
dochodzenie należności z powodu nieściągalności dłużnika, w dniu 5 kwietnia 2011 r.
złożono pismo do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu ponownego
wszczęcia dochodzenia roszczenia na drodze sądowej; do chwili obecnej Komornik nie
ściągnął żadnych należności,
2) należność w kwocie 2.000 zł od firmy ProjGarden powstała w okresie sierpień 2009 styczeń 2010 r., sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna,
następnie dnia 21 czerwca 2011 r. został przekazany wniosek egzekucyjny do Komornika,
do chwili obecnej Komornik nie ściągnął żadnych należności. Dnia 8 maja 2013 r.
otrzymano informację z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, że wobec tego
dłużnika toczy się postępowanie wszczęte na podstawie wniosku egzekucyjnego z dnia
21 czerwca 2011 r.,
3) na kwotę 123 zł powstałą w okresie maj-czerwiec 2013 r. wysłano wezwanie do zapłaty,
w dniu 1 lipca 2013 r. spłacono 61,50 zł.
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21. Zespół Szkół Budowlanych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 21.773,36 zł, z czego:
1) kwota 2.698,47 zł to należność za media za okres sierpień − grudzień 2012 r. w kwocie
2.295,36 zł oraz 403,11 zł za okres luty-czerwiec 2013 r.,
2) kwota 18.802,54 zł to należność za wynajem pomieszczeń szkolnych: za okres listopad
2011 r. – grudzień 2012 r. w kwocie 10.057,10 zł, za okres marzec-czerwiec 2013 r.
w kwocie 8.745,44 zł, z czego 1.607,92 zł zostało uregulowane w lipcu 2013 r.,
3) kwota 272,35 zł to należność za czynsz za czerwiec 2013 r. uregulowana w całości
w lipcu 2013 r.
Do dłużników, którzy nie uregulowali należności, zostały wysłane wezwania do zapłaty.

22. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.471,80 zł.
Kwota 945 zł dotyczy zaległości w opłatach za wynajem sali gimnastycznej powstałej w marcu
i kwietniu 2010 r. Sprawa została skierowana na drogę sądową. Dnia 29 lipca 2011r. Sąd
Rejonowy wydał dłużnikowi nakaz zapłaty, a następnie z powodu nie zastosowania się do
nakazu skierowano wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. 26 września 2012 r. Szkoła
otrzymała pismo z Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna informujące o umorzeniu przez
Komornika Sądowego postępowania egzekucyjnego. Dokonano odpisu aktualizującego
należności w wymagalnej kwocie.
Kwota 240 zł dotyczy należności za wynajem sali gimnastycznej i została uregulowana w lipcu
2013 r.
Kwota 286,80 zł dotyczy należności za dzierżawę powierzchni pod automat do napojów za
kwiecień 2013 r. Szkoła od wielu lat współpracuje z kontrahentem i dotychczas regulował on
należności terminowo. W rozmowie telefonicznej Szkoła uzyskała informację, że zaległość
zostanie uregulowana. W przeciwnym wypadku Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
zamierza dochodzić należności na drodze sądowej.

23. Zespół Szkół Samochodowych
Nie wykazano należności wymagalnych.

24. Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Nie wykazano należności wymagalnych.

25. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 9.270,04 zł, z czego:
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1) kwota 318,98 zł to należność z czerwca 2012 roku za ustawienie tablicy reklamowej,
wpłynęła w całości 1 lipca 2013 r.,
2) kwota 8.751,06 zł to należność z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych powstała w okresie
maj-czerwiec 2013 r. Całość została uregulowana w lipcu 2013 r.,
3) kwota 200 zł dotyczy opłat za wyżywienie mieszkańców bursy za miesiąc czerwiec 2013 r.
Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

26. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Wykazane należności wymagalne wynoszą 5.986,85 zł i dotyczą nieuregulowanych opłat za
wyżywienie dzieci.
Należności na kwotę 1.061,20 zł zostały uregulowane w lipcu 2013 r. Do pozostałych
dłużników wysłano wezwania do zapłaty.

27. Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wykazane należności wymagalne wynoszą 2.468.171,46 zł.
Należności te dotyczą opłat za pobyt w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych.
Bezpośrednio po upływie 7 dni od dnia pobytu w Izbie do dłużników wysyłane jest upomnienie.
W przypadku zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym adresem” jednostka
występuje z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do urzędów miast i gmin na terenie
całego kraju oraz do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie. Wniosek o udostępnienie
danych składany przez jednostki jest bezpłatny. W sytuacji, gdy dłużnik przyjmie wezwanie,
lecz nie uiści opłaty za pobyt wystawiany jest tytuł wykonawczy, który w przypadku
mieszkańców Olsztyna kierowany jest do Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu
Miasta Olsztyna, natomiast w stosunku do osób spoza Olsztyna kierowany jest do właściwego
urzędu skarbowego. W przypadku gdy Komornik Sądowy nie ma możliwości prowadzenia
egzekucji z majątku dłużnika wówczas przekazuje postanowienie o umorzeniu postępowania
egzekucyjnego, na podstawie którego wystawiana jest decyzja administracyjna o umorzeniu
należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych.

28. Miejski Zespół
Niepełnosprawnych

do

Spraw

Rehabilitacji

Zawodowej

i

Społecznej

Osób

Wykazane należności wymagalne wynoszą 10.500 zł.
Należności te dotyczą nierozliczenia się z pobranych zaliczek na likwidację barier
architektonicznych w trzech mieszkaniach. Należności są wymagalne od października 2012 r.
Na zaległości Zespół uzyskał wyroki sądowe.
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29. DPS „Kombatant”
Wykazane należności wymagalne wynoszą 10.486,91 zł.
Należności te dotyczą odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS „Kombatant” i powstały
w okresie styczeń 2010 r. – czerwiec 2013 r. z powodu braku spójności w przepisach
dotyczących regulowania należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej:
1) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny
w wysokości 70% dochodu osoby przebywającej w domu pomocy społecznej,
2) zgodnie z art. 139, ust.1, pkt 10, z uwzględnieniem art.140, ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
ze świadczeń określonych w ustawie mogą być potrącane należności z tytułu odpłatności za
pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek dyrektora placówki w wysokości nie
przekraczającej 50% świadczenia,
3) zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 w/w Ustawy, potrącenia nie mogą przekraczać 65%
miesięcznego świadczenia oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty są wolne od
egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 20% najniższej emerytury lub renty przy
potrąceniu tytułem kosztów utrzymania w DPS.
W oparciu o obowiązujące przepisy DPS „Kombatant” nie ma żadnych podstaw prawnych do
wyegzekwowania należności od osób zalegających z zapłatą za pobyt w DPS.

30. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wykazane należności wymagalne wynoszą 5.632,95 zł.
Należności dotyczą grzywien oraz upomnień. Sprawy złożono do egzekucji do Urzędu
Skarbowego w Olsztynie.

31. Zarząd Zieleni Miejskiej
Wykazane należności wymagalne wynoszą 38.786,36 zł i dotyczą grzywien i innych kar
pieniężnych.
Do dłużników wysyłano wezwania do zapłaty, które nie spowodowały zapłaty należności.
Sprawy przekazano do Kancelarii Prawnej Maciej Sikorski celem przeprowadzenia
postępowania egzekucyjnego. Na należności w kwocie 38.732,16 zł uzyskano wyroki sądowe.
32. Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Wykazane należności wymagalne wynoszą 689.044,40 zł.
Na kwotę tę składają się należności z następujących tytułów:
1) należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym w łącznej kwocie
2.041,65 zł (kwota 235,24 zł dotyczy 2013 r., a kwota 1.806,41 zł lat ubiegłych),
2) należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy Płatnego Parkowania
w łącznej kwocie 5.502 zł (w tym kwota 3.280 zł dotyczy 2013 r., a kwota 2.222 zł lat
ubiegłych),
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3) należności z tytułu opłat za miejsca postojowe (koperty) w łącznej kwocie 1.400 zł,
4) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej kwocie 125.504,32 zł (w tym kwota
73.986,25 zł dotyczy 2013 r., a kwota 51.518,07 zł lat ubiegłych),
5) należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w łącznej kwocie
57.587,71 zł (w tym kwota 12.988,13 zł dotyczy 2013 r., a kwota 44.599,58 zł lat
ubiegłych),
6) należności z tytułu kar za przejazdy ponadnormatywne w łącznej kwocie 2.160 zł
(kwota dotyczy lat ubiegłych),
7) należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych wystawianych za umieszczenie
reklam bądź kiosków w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie pasa drogowego
bez zezwolenia, w łącznej kwocie 255.925,27 zł(w tym 109.707,70 zł dotyczy 2013 r.,
a kwota 146.117,57 zł lat ubiegłych),
8) należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej kwocie 73.047,47 zł,
9) należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem drogowym w celu
umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 430,31zł (kwota dotyczy lat ubiegłych),
10) należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam podświetlanych w łącznej
kwocie 326,89 zł,
11) należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego wyposażenia dróg
i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako nośników reklam w łącznej kwocie 20.335,16 zł
(w tym 2.012,28 zł dotyczy 2013 r., a kwota 18.322,88 zł lat ubiegłych),
12) należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 61.315,01 zł (w tym 38.000 zł
dotyczy 2013 r., a kwota 23.315,01 zł lat ubiegłych),
13) należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu parkowania w Strefie Płatnego
Parkowania w kwocie 83.388,50 zł,
14) należności z tytułu bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych w łącznej kwocie
53,71 zł,
15) należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej kwocie 26,40 zł (kwota dotyczy lat
ubiegłych).
W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które wydawane są decyzje
administracyjne (tj. umieszczanie reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony
ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego) Miejski Zarząd Dróg i Mostów po
upływie miesiąca od terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia wzywające do
uregulowania należności. Jeżeli pisma zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie
została uregulowana, zostaje wystawiony administracyjny tytuł wykonawczy i sprawa
kierowana jest do Komornika Sądowego, celem przymusowego ściągnięcia zaległej należności.
Na przeterminowane należności, na które zawierane są umowy (tj. dzierżawa gruntów
i parkingów, umowy na wykorzystanie urządzeń technicznego wyposażenia dróg
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, udostępnianie energii elektrycznej do reklam
podświetlanych, wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników reklam) po upływie
miesiąca od terminu płatności wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone skutecznie
wezwania nie dają rezultatu, po upływie miesiąca sprawa jest kierowana na drogę postępowania
sądowego.
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33. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wykazane należności wymagalne wynoszą 15.780.895,41 zł.
Na kwotę tę składają się następujące tytuły:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

należności z tytułu funduszu alimentacyjnego – 8.118.215,44 zł,
należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 4.962.260,54 zł,
należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych – 385.116,23 zł,
należności z tytułu dochodów innych gmin – 2.287.662,14 zł,
nienależnie pobrane świadczenia z tyt. kontynuowania nauki - 1.976,40 zł,
należności z tytułu nieuregulowanych:
a) opłat za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 9.813,28 zł,
b) należności z tytułu kary umownej - 600 zł,
7) nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny – 9.911,60 zł,
8) odpłatność za usługi opiekuńcze podstawowe – 840 zł,
9) nienależnie pobrane świadczenie, koszty utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej –
1.804,07 zł,
10) naprawa szkody - 2.695,71 zł.
Należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej egzekwowane są przez
Komorników Sądowych na podstawie decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu oraz zaliczki
alimentacyjnej i przekazywane są na bieżąco na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie.
Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń powstały w niżej wymienionych latach:
1) należności z 2002 r. na kwotę 3.308 zł,
2) należności z 2004 r. na kwotę 7.271,78 zł,
3) należności z 2005 r. na kwotę 3.623,59 zł,
4) należności z 2006 r. na kwotę 7.006,75 zł,
5) należności z 2007 r. na kwotę 16.856,60 zł,
6) należności z 2008 r. na kwotę 37.847,66 zł,
7) należności z 2009 r. na kwotę 3.755,10 zł,
8) należności z 2010 r. na kwotę 27.593,70 zł,
9) należności z 2011 r. na kwotę 71.747,91 zł,
10) należności z 2012 r. na kwotę 46.959,14 zł,
11) należności z 2013 r. na kwotę 158.706 zł.
W celu wyegzekwowania należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń tj.:
1) zasiłku rodzinnego,
2) zasiłku pielęgnacyjnego,
3) świadczenia pielęgnacyjnego,
4) zaliczki alimentacyjnej,
5) funduszu alimentacyjnego,
podjęte zostały następujące działania: dokumenty złożono w Referacie Egzekucji Wydziału
Finansów Urzędu Miasta Olsztyna, wystawiono tytuły wykonawcze, wysłano upomnienia oraz
dokonywane są potrącenia z bieżących świadczeń.
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34. Urząd Miasta Olsztyna
Wykazane należności wymagalne wynoszą 30.925.165,34 zł.
W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności:
1) zabezpieczono wierzytelności u Syndyka Masy Upadłościowej na kwotę 2.458.154,29 zł
(w tym: 8.909 zł wpis do hipoteki przymusowej zwykłej),
2) na kwotę 2.919.571,60 zł wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia,
3) w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę
1.262.062,41 zł,
4) w trakcie przygotowania do wszczęcia egzekucji administracyjnej są zaległości na kwotę
1.344.711,52 zł,
5) na kwotę 5.129.104,95 zł zostały wystawione tytuły wykonawcze i przekazano sprawy do
Referatu Egzekucji Wydziału Finansów Urzędu Miasta Olsztyna oraz do Urzędów
Skarbowych w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym
zaległości na kwotę 400.863,93 zł zabezpieczono poprzez dokonanie wpisu hipoteki
przymusowej oraz 97.286,52 zł zastaw skarbowy),
6) przekazano również dokumentację dotyczącą należności na kwotę 4.678.100,25 zł do
Wydziału Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna w celu skierowania spraw na drogę egzekucji
sądowej,
7) trwa egzekucja należności na drodze postępowania sądowego na kwotę 2.050.393,11 zł zwrot udzielonej bonifikaty,
8) 7.065,39 zł to zaległość w stosunku do której wstrzymano z urzędu zaskarżoną decyzję –
odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
9) 208.657,57 zł – sprawy w toku, złożono wnioski do decyzji Prezydenta Olsztyna
o odstąpienie od żądania zwrotu udzielonych bonifikat,
10) 10.863.288,30 zł – zaległości wynikające z decyzji nieostatecznych, które nie podlegają
wykonaniu zgodnie z art. 239a ustawy Ordynacja Podatkowa (w tym 9.777.805 zł wpis do
hipoteki przymusowej),
11) 4.055,95 zł – spłacone w lipcu 2013 roku.

35. Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wykazane należności wymagalne wynoszą 311.868,59 zł.
Kwota dotyczy należności z tytułów: opłat za energię elektryczną, dzierżawy pomieszczeń
i gruntu, czynszu, faktury za automaty do napojów, wynajmu powierzchni reklamowych,
wynajmu sali w Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Piłsudskiego 44 w Olsztynie, wynajmu
miejsca pod łódź, wstępu na basen, udostępniania boiska, noclegów w Hostelu „Relaks” oraz
wynajmu nieruchomości pod hangar. Należności z tytułu noclegów w Hostelu „Relaks”
powstały w latach ubiegłych i dotyczą wymienionych podmiotów:
1) Warmińsko – Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących Warmig – należność powstała
w 2010 roku i wynosi 3.894,24 zł,
2) Agencja HHR P. Biernacki – należność powstała w 2008 r. i wynosi 724,74 zł,
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3) Inter – Tech Sp. z o.o. – należność dotyczy faktur z 2007 r. i 2008 r. i wynosi 5.775 zł,
4) Strong Promotion M. Głowala – należność z 2010 r. i wynosi 5.992 zł,
5) I. Stachowicz, Działalność Artystyczna i Literacka – należność z 2010 r. i wynosi 1.668 zł.
W celu wyegzekwowania powyższych należności podjęto następujące kroki: przeprowadzono
szereg rozmów telefonicznych, wysłano wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do Wydziału
Prawnego Urzędu Miasta Olsztyna, uzyskano nakazy zapłaty oraz rozpoczęto postępowania
egzekucyjne.

36. Zarząd Komunikacji Miejskiej
Wykazane należności wymagalne wynoszą 62.604,35 zł i dotyczą:
1) postojów pojazdów transportowo-usługowych na przystankach autobusowych – 1.777,12 zł,
2) należności za bilety – 1,01 zł,
3) należności z tytułu kontroli biletów autobusowych – 57.188,73 zł,
4) wyroków sądu – 3.637,49zł.
Do dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty. W sprawach dotyczących należności
sądowych w jednym przypadku sprawa została skierowana do Komornika Sądowego w celu
wyegzekwowania należności, w pozostałych przypadkach sprawy trafiły do Sądu.

37. Miejski Urząd Pracy
Wykazane należności wymagalne wynoszą 226 878,78 zł i dotyczą Funduszu Pracy. Powyższe
należności powstały z tytułu:
1) nienależnie pobranych świadczeń przez 63 osoby na łączną kwotę 66 764,35 zł, w tym:
a) zasiłków dla bezrobotnych,
b) kosztów szkolenia,
c) badań lekarskich,
d) stypendiów stażowych i szkoleniowych,
e) pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych.
We wszystkich sprawach wystawiono tytuły wykonawcze i prowadzona jest egzekucja
skarbowa.
2) przypisanych do zwrotu:
a) środków na działalność gospodarczą - kwota 47 804,33 zł (3 osoby),
b) środków na doposażenie stanowiska pracy - kwota 94 347 zł (4 osoby),
c) należności z tytułu prac interwencyjnych - kwota 17 963,10 zł (3 osoby).
We wszystkich sprawach uzyskano wyroki sądowe. Prowadzona jest egzekucja komornicza.
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ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Centrum Integracji Społecznej
Wykazane należności wymagalne wynoszą 1.735,53 zł, na co składają się poniższe rachunki za
usługi utrzymania czystości na klatce schodowej i posesji wystawionych na Wspólnoty
Mieszkaniowe Nieruchomości:
1) przy ul. Konopnickiej 5 – rachunek 97/2013 – kwota należności 464,13 zł,
2) przy ulicy Gietkowskiej 1- rachunek 72/2013 i 96/2013 – łączna kwota należności 896,40 zł,
oraz rachunek 46/2013 za porządkowanie odzieży za miesiąc luty 2013 r. wystawiony na
Sklep Kupciuszek z Warszawy na kwotę 375 zł.
Zostały wystawione ponaglenia do zapłaty oraz noty odsetkowe z tytułu nieterminowo
opłaconych rachunków.

2. Zakład Cmentarzy Komunalnych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 28.585,10 zł, z tego:
1) kwota 1.777,50 zł to należności zasądzone, które dotyczą odpłatności za dzierżawę
stanowisk handlowych (1.380 zł) za miesiąc listopad-grudzień 2009 r. oraz styczeń,
październik − grudzień 2010 r. a także kosztów procesu zasądzonych wyrokiem Sądu
(397,50 zł). Na powyższe należności Zakład wystosował wniosek do Komornika Sądowego
celem wyegzekwowania należności od dłużnika,
2) należności w kwocie 26.807,60 zł dotyczą dzierżawy stanowisk handlowych oraz usług
pogrzebowych za miesiące marzec − czerwiec 2013 r., na które wysłano wezwania do
zapłaty.
3. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Wykazane należności wymagalne wynoszą 24.862.185,63 zł i dotyczą należności z tytułu najmu
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z tytułu dostarczania usług do ww. lokali (energii
elektrycznej i cieplnej, ciepłej i zimnej wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości), z czego:
1) należność w kwocie 15.762.974,90 zł to należności zasądzone nakazami zapłaty,
2) należność w kwocie 9.062.442,18 zł to należności z tytułu najmu lokali na etapie
postępowania administracyjnego,
3) należność w kwocie 36.768,55 zł to pozostałe należności na etapie postępowania sądowego i
administracyjnego.
Należności z tytułu czynszu i świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. Do najemców zalegających ze spłatą należności systematycznie wysyłane
są wezwania do zapłaty.
Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji materialnej rodzin) podpisywane są ugody na
ratalne spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej i życiowej Dyrektor Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych lub Prezydent
Olsztyna w oparciu o postanowienia odpowiednio § 5 i § 6 Uchwały Nr LVIII/660/10 Rady
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Miasta Olsztyn z 24 lutego 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn oraz jej podległym jednostkom, a także
wskazania organów do tego uprawnionych, spłatę należności odracza na 1 rok pod warunkiem
systematycznego wnoszenia opłat bieżących.
Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty nie podejmują żadnych działań,
wypowiadane są umowy najmu, a w dalszej kolejności sprawy są kierowane na drogę
postępowania sądowego i egzekucji komorniczej. Dochodzenie należności na drodze egzekucji
komorniczej bardzo często jest bezskuteczne ponieważ dłużnicy nie wykazują posiadanego
majątku, nie figurują w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych, w ewidencji emerytalnorentowej oraz w ewidencji osób prowadzących działalność gospodarczą. Na obsługę
wierzytelności dłużników, wobec których działania windykacyjne prowadzone przez
Komorników Sądowych okazały się bezskuteczne, Zakład zawarł umowę z firmą windykacyjną.
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych, na podstawie uzyskanej zgody Prezydenta Miasta,
zawarł z Biurem Informacji Gospodarczej umowę abonamentową o udostępnianie informacji
gospodarczych o zadłużeniu najemców z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.
Do dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty z informacją o współpracy z Biurem
Informacji Gospodarczej, później następuje wpisanie informacji o zadłużeniu do bazy danych i
poinformowanie dłużników o tym fakcie, następnie przekazywana jest informacja o skutkach
wpisu i oświadczenie o możliwości usunięcia wpisu dopiero po spłacie należności.
Mimo intensywnie prowadzonej windykacji najemcy lokali mieszkalnych nie regulują
systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy
jest pauperyzacja społeczeństwa (bezrobocie, brak stałego źródła utrzymania). Znaczna część
najemców utrzymuje się ze środków budżetu państwa (renty, emerytury, zasiłki, pomoc
społeczna).

4. Zakład Targowisk Miejskich
Wykazane należności wymagalne wynoszą 442.475,57 zł. Na tę kwotę składają się należności
wymagalne z tytułu zawartych umów dzierżaw stanowisk handlowych.
Na powyższe należności składają się: należności dochodzone na drodze sądowej w kwocie
44.243,48 zł, należności dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego w kwocie
132.615,61 zł oraz bieżące należności z tytułu sprzedaży usług w kwocie 265.616,48 zł.
Przyczyną zaległości w zapłatach od kontrahentów jest w większości przypadków opłacanie
faktur po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. Są to głównie należności jednomiesięczne lub
dwumiesięczne z tytułu dzierżawy i refaktur za media. Sukcesywnie wysyłane są wezwania do
zapłaty.

Kwota 75.985.296,26 zł, stanowiąca należności wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli,
została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N – kwartalnym sprawozdaniu o stanie
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należności za II kwartał 2013 r., które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa Finansów.
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
WG STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
1. Miejski Szpital Zespolony
1) Na należności w kwocie 8.240.362,76 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym
Rb-N na dzień 30 czerwca 2013 r. składają się:
a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 3.436.129,93 zł, z tego
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 7.712,90 zł, oraz
depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym
w kwocie 3.428.417,03 zł,
b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 448.231,19 zł,
c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 4.356.001,64 zł.
2) Wykazane należności wymagalne na łączną kwotę 448.231,19 są to należności
z tytułu bieżącej działalności od następujących dłużników:
a) Uniwersytecki Szpital Kliniczny w kwocie 252.959,75 zł,
b) Centrum Zdrowia Medica w Ostródzie w kwocie 25.320 zł,
c) Centrum Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w kwocie 14.823,52 zł,
d) Olsztyńskie Stowarzyszenie Hospicyjne Palium w kwocie 35.162,59 zł,
e) Polmed w Olsztynie w kwocie 12.289,41 zł,
f) Euromedic w Olsztynie w kwocie 29.203,75 zł,
g) Pozostali odbiorcy usług w kwocie 78.472,17 zł.
Należności wobec Szpitala zostały w większości uregulowane w miesiącu lipcu
2013 r.

2. Przychodnia Specjalistyczna
1) Na należności w kwocie 1.947.033,39 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym
Rb-N na dzień 30 czerwca 2013 r. składają się:
a) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 1.440.295,64 zł, w tym
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 2.837,30 zł, depozyty na
żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę
537.458,34 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 900.000,00 zł,
b) należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 40.252,08 zł,
c) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 466.485,67 zł.
2) Wykazane należności wymagalne na kwotę 40.252,08 zł są to należności z tytułu:
a) czynszu – na kwotę 6.450,08 zł:
a) FHU Kamila Gumowska – 615 zł,
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b) FHU Marcus Ewa Gumowska – 1.655 zł,
c) FHU HIT Wasiak Tadeusz – 492 zł,
d) NZOZ AURIS – 1.448,71 zł,
e) NZOZ Medicus Bednarski, Kern – 174,51 zł,
f) POFAM POZNAŃ – 1.818,86 zł,
g) FHU Grażyna Kozłowska – 246 zł,
b) badań diagnostycznych – na kwotę 33.802,00 zł:
− Centrum Rehabilitacja Hura Urszula - 35 zł,
− El-Medica Stawiguda - 500 zł,
− Jamal Sp. z o.o. - 1.630,50 zł,
− Luxmed – 9.907 zł,
− Medica Polska Sp. z o.o. – 3.535 zł,
− NZOZ Medicus Bednarski, Kern – 427 zł,
− Warmińsko-Mazurska Spółdzielnia Inwalidów Olsztyn – 2.368 zł,
− Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jeżak Iwona – 812 zł,
− Gabinet Medycyny Rodzinnej Marek Reza – 1.721 zł,
− NZOZ Sielaszuk Anna Poradnia Neurologiczna – 113,50 zł,
− NZOZ ABI-MED. Romaszko Beata – 610 zł,
− Ind. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Borowa Izabela – 75 zł,
− Laboratorium Badawcze Anchem – 340 zł,
− NZOZ Trusewicz – 210 zł,
− Lekarze Domowi Sp.z o.o. – 1.112,50 zł,
− Medis Spółka Jawna Jerzy Milejski – 418 zł,
− NZOZ Poradnia Rodzinna Dobre Miasto – 48 zł,
− Olsztyński Ośrodek Onkologiczny KOPERNIK – 405 zł,
− SOPAT Sp. z o.o. Medical Center – 425 zł,
− NZOZ Krakowian-Szumera Olsztyn – 50 zł,
− PB Paprocki-Węgrowski Sp.J. Olsztyn – 290 zł,
− NZOZ Laboratorium Analityczne Kowalska A. Szczytno – 4.610 zł,
− Usł. Ogólnobud. Drewniane Domy Chrzanowscy – 302 zł,
− ZOZ Szczytno – 3.857,50 zł.
W celu odzyskania należności wysyłane są wezwania do zapłaty. W lipcu 2013 r.
uregulowane zostały należności w kwocie 9.586,50 zł.
INSTYTUCJE KULTURY
INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI
WG STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
1. Miejski Ośrodek Kultury
Na należności w kwocie 695.697,49 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na dzień 30 czerwca
2013 r. składają się:
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1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 522.088,42 zł, w tym
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 17.448,49 zł oraz depozyty
na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę
504.639,93 zł,
2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 122.547,50 zł,
3) pozostałe należności z tytułu podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne na
kwotę 42.388,07 zł,
4) należności wymagalne w kwocie 8.673,50 zł.
Do dnia złożenia sprawozdania tj. 15 lipca 2013 r. uregulowano należności na kwotę
7.524 zł. Na kwotę 449,50 zł wysłano wezwania do zapłaty. Należności wymagalne na
kwotę 700 zł są to należności od Agencji Impresaryjnej „GAMMA” z tytułu wynajmu
sprzętu nagłaśniającego i w chwili obecnej dochodzone są na drodze sądowej.

2. Miejska Biblioteka Publiczna
Na należności w kwocie 71.789,33 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na
dzień 30 czerwca 2013 r. składają się:
1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 71.714,33 zł, w tym
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 6.236,00 zł oraz depozyty
na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę
65.478,33 zł,
2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 75,00 zł,
3) należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
3. Olsztyński Teatr Lalek
Na należności w kwocie 833.171,41 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na
dzień 30.06.2013 r. składają się:
1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 833.171,41 zł, w tym
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 52.330,20 zł, depozyty na
żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę
80.841,21 zł oraz depozyty terminowe na kwotę 700.000,00 zł,
2) należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
4. Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Na należności w kwocie 395.860,59 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na
dzień 30 czerwca 2013 r. składają się:
1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 393.620,59 zł, w tym
gotówka w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 7.499,39 zł oraz depozyty
na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę
386.121,20 zł,
2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 2.240 zł,
3) należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
226

5. Biuro Wystaw Artystycznych
Na należności w kwocie 2.640,18 zł wykazane w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N na
dzień 30 czerwca 2013 r. składają się:
1) gotówka i depozyty posiadane przez jednostkę na kwotę 675,18 zł, w tym gotówka
w kasie będąca własnością jednostki na kwotę 600,11 zł oraz depozyty na żądanie,
czyli środki pieniężne posiadane na rachunku bankowym na kwotę 75,07 zł,
2) pozostałe należności na kwotę 1.965 zł,
3) należności wymagalne w kwocie 0,00 zł.
X. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych według stanu na 30 czerwca 2013
roku
Dla porównania, podano również stan zobowiązań wymagalnych na 30 czerwca 2012
roku.

Lp.

Nazwa jednostki
organizacyjnej

Tytuł zadłużenia

Kwota
ogółem
06.2012 (zł)

Kwota
ogółem
06.2013 (zł)

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

1.

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3

2.

Zarząd Komunikacji
Miejskiej

Niedopłacenie 0,36 zł
w wyniku przeoczeniazobowiązanie z tytułu
zakupu artykułów
spożywczych do stołówki
Nieopłacenie zobowiązań
w wyniku przeoczenia
(faktury za usłuę druku
biletów oraz za udział
w komisji promocji
komunikacji)

Razem jednostki budżetowe:

0

0,36

2 263,61

0

2 263,61

0,36

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1.

2.

Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych

Zakład Targowisk
Miejskich

OGÓŁEM ZLiBK
Niezapłacone zaliczki na
utrzymanie lokali gminnych
i fundusz remontowy do
Wspólnot Mieszkaniowych
Zobowiązania wobec
dostawców usług
Zobowiązania wobec Urzędu
Miasta Olsztyna z tytułu
trwałego zarządu

Razem zakłady budżetowe:

9 795 493,83 3 817 084,34
9 467 852,06 3 817 084,34

327 641,77

0

0

30 452,54

9 795 493,83 3 847 536,88

OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, ZAKŁADY
BUDŻETOWE:
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9 797 757,44 3 847 537,24

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. ww. jednostki
organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne,
wymienione w powyższej tabeli oraz udzieliły wyjaśnień, o których mowa
niżej.
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Wykazane zobowiązania wymagalne wynoszą 0,36 zł wobec dostawcy z tytułu zakupu
artykułów spożywczych do stołówki. Zobowiązanie wynika z niedopłaty należności za
fakturę. Zobowiązanie uregulowano 02.07.2013 r.
2. Zarząd Komunikacji Miejskiej
Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.
ZAKŁADY BUDŻETOWE:
1. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych wynoszą
3.817.084,34 zł w tym:
1) z tytułu niezapłaconych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz
dostawy mediów w części dotyczącej gminnych lokali mieszkalnych na kwotę
3.358.448,27 zł,
2) z tytułu zaliczek na fundusz remontowy (na postawie zaksięgowanych rachunków
otrzymanych od Wspólnot Mieszkaniowych) na kwotę 458.636,07 zł.
W okresie od 01 lipca 2013 r. do 10 lipca 2013 r. spłacono zobowiązania wobec
Wspólnot Mieszkaniowych na kwotę 874.806,98 zł. Do spłacenia pozostały
zobowiązania wymagalne na kwotę 2.942.277,36 zł,
Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2013 r. w odniesieniu do stanu
zobowiązań wymagalnych na dzień 30 czerwca 2012 r. uległy zmniejszeniu o kwotę
5.978.409,49 zł. Znaczny spadek zobowiązań jest wynikiem między innymi
wprowadzenia podwyżek stawek czynszu, a także wynikiem otrzymania
odszkodowania w kwocie 1.566.645,65 zł od ubezpieczyciela (pożar budynku przy ul.
Gietkowskiej 10), w związku z wykonaniem wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie
sygn. akt VGC 123/10.
Zobowiązania spłacane są z bieżących wpłat najemców za wynajmowane lokale
mieszkalne, garaże i użytkowe. Z uzyskanych wpływów czynszowych w pierwszej
kolejności opłacane są zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych. Jednakże
Zakład nie uzyskuje odpowiednio wysokich przychodów z tytułu czynszu najmu lokali
komunalnych z uwagi na zaległości najemców w opłatach. Najemcy lokali
komunalnych nie regulują systematycznie opłat z tytułu czynszu i świadczeń. Zaległości
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w opłatach czynszowych utrudniają bieżącą działalność Zakładu, albowiem stanowią
przyczynę opóźnień w płatnościach na rzecz usługodawców.
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych na bieżąco (pisemnie lub telefonicznie)
uzgadnia z wykonawcami robót i ze Wspólnotami Mieszkaniowymi przesunięcia
terminów spłaty zobowiązań. Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu zobowiązań
to w ocenie Zakładu zubożenie lokalnej społeczności, brak stałych źródeł dochodów,
wzrastające inne koszty utrzymania rodzin, pogarszająca się sytuacja finansowa
lokatorów mieszkań komunalnych.
Zakład podejmuje liczne działania windykacyjne w celu ściągnięcia zaległości
czynszowych. Wysyłane są upomnienia, następnie sprawy kierowane są do sądu
i komornika.
2. Zakład Targowisk Miejskich
Wykazane zobowiązania wymagalne wobec Urzędu Miasta Olsztyna wynoszą
30.452,54 zł i dotyczą zaległości w opłacie z tytułu trwałego zarządu. Nie uregulowanie
powyższego zobowiązania spowodowane było brakiem wystarczających środków
finansowych na rachunku bankowym.
Kwota 3.847.537,24 zł, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana
w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-Z –
kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń za II kwartał 2013 r., które przekazano do Regionalnej Izby
Obrachunkowej, a w dalszej kolejności podlega ono przekazaniu do Ministerstwa
Finansów.
SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
WG STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w samodzielnych
publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie wystąpiły.
INSTYTUCJE KULTURY
INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
WG STANU NA 30 CZERWCA 2013 ROKU
Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury
nie wystąpiły.
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