I. Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok
Prognozowane dochody Miasta Olsztyna na 2020 r. zostały ustalone w kwocie 1.369.300.601,98 zł
(111,49% PW – 1.228.181.768,34 zł), z tego:
1) dochody bieżące
–
1.198.224.794 zł (107,22% PW – 1.117.523.006,05 zł),
2) dochody majątkowe
–
171.075.807,98 zł (154,6% PW – 110.658.762,29 zł).
Dochody bieżące będą stanowić 87,51% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,49% dochodów
ogółem. W porównaniu do 2019 r. dochody bieżące na 2020 r. będą wyższe o ok. 80,7 mln zł, co wynika
m.in. z prognozy wyższych udziałów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i wyższej
subwencji oświatowej, określonej przez Ministerstwo Finansów, wzrostu stawek opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, prognozy wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości (w związku
z wzrostem wartości budowli wykazywanych do opodatkowania oraz powierzchni przedmiotów
opodatkowania) oraz wpływów z dywidend z podziału zysku spółek miejskich (PWiK Sp. z o.o.). Dochody
majątkowe będą wyższe o ok. 60,4 mln zł, co wiąże się głównie z realizacją przedsięwzięć (w tym
planowane środki z refundacji) pn.:
 Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup
taboru,
 Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie
– Łynostrada,
 Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę
infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego,
 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa,
 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności,
 Cyfrowy Olsztyn,
 Bezpieczny MOF,
 Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół MechanicznoEnergetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb
rynku pracy,
 Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze
i jeziora Długiego w Olsztynie,
 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna,
 Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna,
 Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji.
Źródłami pochodzenia prognozowanych dochodów w 2020 r. będą:
1) dochody bieżące:
 udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa – 302.191.327 zł (100,72% PW
– 300.017.904 zł),
 podatki i opłaty – 224.959.263 zł (104,98% PW – 214.279.281 zł),
 subwencje ogólne z budżetu państwa – 299.731.024 zł (106,29% PW – 281.986.041 zł),
 dotacje i środki na cele bieżące – 284.143.670 zł (122,05% PW – 232.802.271,25 zł),
 pozostałe dochody bieżące – 87.199.510 zł (98,6% PW – 88.437.508,8 zł),
2) dochody majątkowe:
 sprzedaż majątku – 29.502.000 zł (113,46% PW – 26.003.260 zł),
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dotacje i środki na inwestycje – 140.373.807,98 zł (172,41% PW – 81.417.698,46 zł),
pozostałe dochody majątkowe – 1.200.000 zł (37,06% PW – 3.237.803,83 zł).

Dochody ogółem w podziale na gminę i powiat kształtują się następująco:
 dochody gminy – 1.064.197.766,82 zł (114,13% PW – 932.467.106,53 zł),
 dochody powiatu – 305.102.835,16 zł (103,17% PW – 295.714.661,81 zł).
Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. przedstawiają załączniki:
a) Załącznik nr 1 – Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok według źródeł powstawania, w podziale
na dochody gminy i powiatu,
b) Załącznik nr 1a – Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2020 rok, w podziale
zgodnym z klasyfikacją budżetową.
W Tabeli 1 zostały zaprezentowane dochody w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
W następnej kolejności przedstawiony został opis dochodów sporządzony w szczegółowości źródeł
finansowania dla gminy i powiatu razem, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej określonej
w Załączniku nr 1a.
Tabela 1
(w złotych i groszach)
Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej
Dysp.
001

Dz. Rozdz.
010
01095
150
15013
600
60015
60016
60095
700
70005
70095
710
71012
71015
71035
750
75011
75023
75045
75085
751

GMINA OLSZTYN
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Pozostała działalność
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Drogi publiczne gminne
Pozostała działalność
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Pozostała działalność
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
Nadzór budowlany
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Kwalifikacja wojskowa
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
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PW 2019
Projekt 2020
917 570 892,58 1 048 095 356,31
25 675,50
0,00
25 675,50
0,00
4 174 880,77
5 877 062,77
4 174 880,77
5 877 062,77

%
114,23
0,00
0,00
140,77
140,77

36 592 763,97
2 224 126,00

78 671 727,55
0,00

214,99
0,00

8 785 429,95
25 583 208,02
7 025 533,00
4 271 470,00
2 754 063,00
1 002 504,56
379 536,00
600 968,56
22 000,00
3 446 759,54
1 360 811,00
1 180 549,54
77 000,00
828 399,00

0,00
78 671 727,55
8 685 567,00
4 158 946,00
4 526 621,00
993 171,00
387 776,00
605 395,00
0,00
6 148 689,00
1 459 696,00
622 000,00
46 000,00
4 020 993,00

0,00
307,51
123,63
97,37
164,36
99,07
102,17
100,74
0,00
178,39
107,27
52,69
59,74
485,39

720 346,00

33 030,00

4,59

Dysp.

Dz. Rozdz.
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
75108 Wybory do Sejmu i Senatu
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
752
OBRONA NARODOWA
75295 Pozostała działalność
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75421 Zarządzanie kryzysowe
75495 Pozostała działalność
755
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
75624 Dywidendy
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
75814 Różne rozliczenia finansowe
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla
powiatów
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80104 Przedszkola
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych
80195 Pozostała działalność
851
OCHRONA ZDROWIA
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PW 2019
33 256,00

Projekt 2020
33 030,00

%
99,32

192 510,00
1 070,00

0,00
0,00

0,00
0,00

493 510,00
140 300,00
140 300,00
21 621 958,32

0,00
0,00
0,00
17 850 362,32

0,00
0,00
0,00
82,56

16 967 822,00
4 329 136,32
325 000,00
462 000,00
462 000,00
321 014 912,00

17 626 610,00
223 752,32
0,00
462 000,00
462 000,00
323 849 467,00

103,88
5,17
0,00
100,00
100,00
100,88

369 000,00

369 000,00

100,00

854 150,00

1 167 842,00

136,73

19 023 858,00

16 121 298,00

84,74

237 412 700,00

239 018 613,00

100,68

62 605 204,00

63 172 714,00

100,91

750 000,00
307 482 823,80
270 293 038,00

4 000 000,00
342 129 557,56
291 679 653,00

533,33
111,27
107,91

4 362 295,00

0,00

0,00

25 496 782,80
1 237 451,00
6 093 257,00

42 398 533,56
1 204 810,00
6 846 561,00

166,29
97,36
112,36

20 196 024,75
14 000,00
7 547 018,65
310 494,00
80 000,00
1 622 560,71

14 206 101,85
0,00
8 005 527,00
0,00
0,00
0,00

70,34
0,00
106,08
0,00
0,00
0,00

10 621 951,39
2 477 938,00

6 200 574,85
1 985 828,00

58,38
80,14

Dysp.

Dz. Rozdz.
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
85195 Pozostała działalność
852
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
85295 Pozostała działalność
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85333 Powiatowe urzędy pracy
85395 Pozostała działalność
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
855
RODZINA
85501 Świadczenie wychowawcze
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503 Karta Dużej Rodziny
85504 Wspieranie rodziny
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
85508 Rodziny zastępcze
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
85595 Pozostała działalność
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
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PW 2019
2 468 938,00

Projekt 2020
1 979 072,00

%
80,16

9 000,00
33 110 612,90
1 062 800,00
14 502 579,00
462 300,00

6 756,00
31 492 417,00
950 130,00
14 597 288,00
420 000,00

75,07
95,11
89,40
100,65
90,85

676 061,00

673 752,00

99,66

3 863 647,00

3 691 438,00

95,54

63 825,00
4 888 084,00
2 510 749,00
1 441 384,90

0,00
5 124 171,00
2 611 498,00
912 942,00

0,00
104,83
104,01
63,34

3 173 583,00
465 600,00
6 890 986,70

2 453 598,00
57 600,00
1 822 261,81

77,31
12,37
26,44

923 511,57

0,00

0,00

709 496,50
382 400,00
4 875 578,63
600 000,00
600 000,00

606 815,00
382 400,00
833 046,81
0,00
0,00

85,53
100,00
17,09
0,00
0,00

146 262 600,21
94 031 438,00
43 044 644,00

203 931 232,70
151 735 837,00
44 221 606,00

139,43
161,37
102,73

7 476,00
6 662 406,00
855 632,21
966 774,00
56 887,00
432 293,00

0,00
5 266 062,00
726 477,70
1 004 957,00
505 538,00
470 755,00

0,00
79,04
84,91
103,95
888,67
108,90

205 050,00
3 560 912,94

0,00
9 671 952,00

0,00
271,61

2 954 542,09
492 882,96
0,00

6 572 776,00
0,00
3 099 176,00

222,46
0,00
bez PW

Dysp.

004

005

006

007

008

009

010

011

Dz. Rozdz.
90095 Pozostała działalność
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Miejski Urząd Pracy
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85333 Powiatowe urzędy pracy
Schronisko dla Zwierząt
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90013 Schroniska dla zwierząt
Straż Miejska
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75416 Straż gminna (miejska)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
852
POMOC SPOŁECZNA
85203 Ośrodki wsparcia
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
85219 Ośrodki pomocy społecznej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
85231 Pomoc dla cudzoziemców
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
855
RODZINA
85501 Świadczenie wychowawcze
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85504 Wspieranie rodziny
85508 Rodziny zastępcze
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Zespół Żłobków Miejskich
855
RODZINA
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
852
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
852
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
851
OCHRONA ZDROWIA
85158 Izby wytrzeźwień
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PW 2019
113 487,89
761 359,62

Projekt 2020
0,00
284 928,75

%
0,00
37,42

761 359,62
156 304,00
156 304,00

284 928,75
100 375,00
100 375,00

37,42
64,22
64,22

156 304,00
79 100,00
79 100,00

100 375,00
65 100,00
65 100,00

64,22
82,30
82,30

79 100,00
5 800,00
5 800,00

65 100,00
6 800,00
6 800,00

82,30
117,24
117,24

5 800,00
1 724 271,96
1 269 151,96
376 101,96
900,00

6 800,00
1 942 070,00
1 471 050,00
353 000,00
900,00

117,24
112,63
115,91
93,86
100,00

22 000,00

15 000,00

68,18

1 150,00
40 000,00
6 000,00
820 000,00

1 150,00
34 000,00
0,00
1 065 000,00

100,00
85,00
0,00
129,88

1 000,00
2 000,00
1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

100,00
50,00
100,00
100,00

454 120,00
267 000,00
176 000,00

470 020,00
287 000,00
176 000,00

103,50
107,49
100,00

520,00
9 600,00
1 000,00
1 042 704,00
1 042 704,00
1 042 704,00
2 121 200,00
2 121 200,00
2 121 200,00
600 300,00
600 300,00
600 300,00
214 800,00
214 800,00
214 800,00

520,00
6 500,00
0,00
870 209,00
870 209,00
870 209,00
2 121 200,00
2 121 200,00
2 121 200,00
600 300,00
600 300,00
600 300,00
214 150,00
214 150,00
214 150,00

100,00
67,71
0,00
83,46
83,46
83,46
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,70
99,70
99,70

Dysp.
012

Dz. Rozdz.

853
85395
017
150
15011
018
750
75085

700
70095
801
80101
80102
80104
80110
80115
80120
80142
80148
80195
854
85403
85406
85407
85410
85417
131
855
85504
134
801
80102
855
85510
135
855
85508
137
855
85510
141
926
92601
92605
146

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych
Olsztyna
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wspólna obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział
Edukacji
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
Przedszkola
Gimnazja
Technika
Licea ogólnokształcące
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia
kadr
Stołówki szkolne i przedszkolne
Pozostała działalność
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Placówki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Szkolne schroniska młodzieżowe
Świetlica Terapeutyczna Nr 1
RODZINA
Wspieranie rodziny
Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
RODZINA
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
RODZINA
Rodziny zastępcze
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
RODZINA
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
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PW 2019
200,00

Projekt 2020
200,00

%
100,00

200,00

200,00

100,00

200,00
1 841 962,81
1 841 962,81
1 841 962,81
2 656,00

200,00
1 999 750,00
1 999 750,00
1 999 750,00
0,00

100,00
108,57
108,57
108,57
0,00

2 656,00
2 656,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15 069 522,00

15 766 236,00

104,62

106 122,00
106 122,00
10 611 413,00
32 595,00
1 490,00
5 844 887,00
29 972,00
159 878,00
19 619,00
61 280,00

98 787,00
98 787,00
10 990 377,00
37 324,00
1 850,00
5 671 831,00
0,00
19 354,00
14 190,00
183,00

93,09
93,09
103,57
114,51
124,16
97,04
0,00
12,11
72,33
0,30

4 432 804,00
28 888,00
4 351 987,00
259 220,00
1 100,00

5 245 645,00
0,00
4 677 072,00
289 020,00
1 459,00

118,34
0,00
107,47
111,50
132,64

420,00
2 367 324,00
1 723 923,00
70,00
70,00
70,00
10 000,00
4 500,00
4 500,00
5 500,00
5 500,00
25,00
25,00
25,00
4 980,00
4 980,00
4 980,00
9 190 695,00
9 190 695,00
9 108 695,00
82 000,00
49 730 559,00

480,00
2 565 338,00
1 820 775,00
70,00
70,00
70,00
10 000,00
4 500,00
4 500,00
5 500,00
5 500,00
25,00
25,00
25,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
9 465 650,00
9 465 650,00
9 390 650,00
75 000,00
50 657 603,00

114,29
108,36
105,62
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
24,10
24,10
24,10
102,99
102,99
103,10
91,46
101,86

Dysp.

203

205

Dz. Rozdz.
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004 Lokalny transport zbiorowy
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
60016 Drogi publiczne gminne
60017 Drogi wewnętrzne
60095 Pozostała działalność
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90003 Oczyszczanie miast i wsi
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
90095 Pozostała działalność
(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(UM) Wydział Edukacji
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego
75814 Różne rozliczenia finansowe
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80104 Przedszkola
80110 Gimnazja
80115 Technika
80116 Szkoły policealne
80120 Licea ogólnokształcące
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach
wychowania przedszkolnego
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach, klasach
dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w
szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach policealnych, branżowych
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w
branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych
80195 Pozostała działalność
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
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PW 2019
40 080 252,00
39 820 897,00
182 400,00

Projekt 2020
39 674 811,00
39 568 142,00
36 400,00

%
98,99
99,37
19,96

40 955,00
30 000,00
6 000,00
6 842 740,00

40 069,00
30 000,00
200,00
8 756 960,00

97,84
100,00
3,33
127,97

6 842 740,00

8 756 960,00

127,97

2 807 567,00

2 225 832,00

79,28

59 381,00
803 417,00
153 807,00
1 790 962,00
89 000,00
89 000,00
89 000,00
2 744 403,00
2 605 332,00
2 005 332,00

11 581,00
424 834,00
55 000,00
1 734 417,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
1 810 000,00
1 810 000,00
1 510 000,00

19,50
52,88
35,76
96,84
179,78
179,78
179,78
65,95
69,47
75,30

600 000,00
115 781,00
1 914,00
12 643,00
3 839,00
156,00
67 067,00
3 604,00
13 083,00

300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8 475,00

0,00

0,00

5 000,00
23 290,00
18 990,00
4 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Dysp.
206

Dz. Rozdz.
750
75075

208
750
75023
756

75618

209
700
70005
710
71012
756

75618

211
600
60016
900
90001
90095
213
750
75023
75095
754
75416
756

75619
758
75814
214
756

(UM) Biuro Promocji i Turystyki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
(UM) Wydział Komunikacji
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
(UM) Wydział Inwestycji Miejskich
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Pozostała działalność
(UM) Wydział Finansów
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostała działalność
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Straż gminna (miejska)
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Wpływy z różnych rozliczeń
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
(UM) Wydział Podatków i Opłat
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
234

PW 2019
3 000,00
3 000,00
3 000,00
4 216 500,00
114 000,00
114 000,00
4 102 500,00

Projekt 2020
0,00
0,00
0,00
4 204 500,00
2 000,00
2 000,00
4 202 500,00

%
0,00
0,00
0,00
99,72
1,75
1,75
102,44

4 102 500,00

4 202 500,00

102,44

44 388 285,84

45 550 000,00

102,62

43 153 285,84
43 153 285,84
500 000,00
500 000,00
735 000,00

44 950 000,00
44 950 000,00
500 000,00
500 000,00
100 000,00

104,16
104,16
100,00
100,00
13,61

735 000,00

100 000,00

13,61

1 643 254,00
68 254,00
68 254,00
1 575 000,00

1 014 356,67
0,00
0,00
1 014 356,67

61,73
0,00
0,00
64,40

175 000,00
1 400 000,00
11 768 815,00
310 000,00
10 000,00
300 000,00
300 000,00

14 356,67
1 000 000,00
7 855 000,00
295 000,00
5 000,00
290 000,00
360 000,00

8,20
71,43
66,74
95,16
50,00
96,67
120,00

300 000,00
240 000,00

360 000,00
200 000,00

120,00
83,33

240 000,00
10 918 815,00
10 918 815,00
112 002 300,00
112 002 300,00

200 000,00
7 000 000,00
7 000 000,00
117 707 300,00
117 707 300,00

83,33
64,11
64,11
105,09
105,09

Dysp.

215

216

218

222

237

251

Dz. Rozdz.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75416 Straż gminna (miejska)
75421 Zarządzanie kryzysowe
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego
(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92106 Teatry
(UM) Wydział Środowiska
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i
Organizacji Pozarządowych
852
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
85295 Pozostała działalność
853
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
855
RODZINA
85508 Rodziny zastępcze
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
(UM) Biuro Obsługi Klienta
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
OGÓŁEM
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PW 2019
86 382 000,00

Projekt 2020
89 782 000,00

%
103,94

21 720 300,00

23 725 300,00

109,23

3 900 000,00

4 200 000,00

107,69

250 024,00

837 607,00

335,01

142 008,00

837 607,00

589,83

142 008,00
0,00
108 016,00
108 016,00

142 008,00
695 599,00
0,00
0,00

100,00
bez PW
0,00
0,00

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

10 000,00
45 272 960,00
45 272 960,00

0,00
52 850 000,00
52 850 000,00

0,00
116,74
116,74

44 500 000,00
772 960,00

52 400 000,00
450 000,00

117,75
58,22

1 416 766,15

1 495 544,00

105,56

866 888,15
865 200,00
1 688,15
31 638,00

974 000,00
974 000,00
0,00
36 432,00

112,36
112,58
0,00
115,15

31 638,00

36 432,00

115,15

518 240,00
387 940,00
130 300,00
3 880 000,00
3 880 000,00

485 112,00
346 112,00
139 000,00
3 900 000,00
3 900 000,00

93,61
89,22
106,68
100,52
100,52

3 880 000,00

3 900 000,00

100,52

1 130 418,00
1 130 418,00
1 130 418,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 228 181 768,34

1 369 300 601,98

111,49

I.1. Dochody bieżące
Plan: 1.198.224.794 zł (107,22% PW – 1.117.523.006,05 zł), z tego:
 dochody bieżące gminy – 903.699.778,18 zł (108,22% PW – 835.069.246,01 zł),
 dochody bieżące powiatu – 294.525.015,82 zł (104,27% PW – 282.453.760,04 zł).
1.1.1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa
Plan: 302.191.327 zł (100,72% PW – 300.017.904 zł), z tego:
 dochody gminy – 239.018.613 zł,
 dochody powiatu – 63.172.714 zł.
a. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (§0010)
Plan: 284.191.327 zł (99,78% PW – 284.817.904 zł), z tego:
 gmina – 224.018.613 zł,
 powiat – 60.172.714 zł.
Kwoty poszczególnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane na
podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 15 października 2019r. znak: ST3.4750.31.2018 oraz
ST8.4750.8.2019 i wynikają z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.
Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określa ustawa z dnia 13
listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1530 z późn.
zm.).
W 2020 r. wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników
zamieszkałych na terenie gminy wyniesie 38,16% (wzrost o 0,8% w porównaniu do 2019 r.) (rozdz. 75621).
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników zamieszkałych na terenie
powiatu jest stały i wynosi 10,25% (rozdz. 75622).
b. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT (§0020)
Plan: 18.000.000 zł (118,42% PW – 15.200.000 zł), z tego:
 gmina – 15.000.000 zł,
 powiat – 3.000.000 zł.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1530 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% (rozdz. 75621), a dla powiatu - 1,40% (rozdz. 75622).
Wielkość dochodów na 2020 r. została oszacowana w oparciu o wykonanie dochodów za trzy kwartały
2019 r.
I.1.2. Podatki i opłaty
Plan: 224.959.263 zł (104,98% PW – 214.279.281 zł), z tego:
 dochody gminy – 219.995.388 zł (PW 209.238.231 zł),
 dochody powiatu – 4.963.875 zł (PW 5.041.050 zł).
a. Podatek od nieruchomości (§0310)
Plan: 106.000.000 zł (104,74% PW – 101.200.000 zł), z tego:
 od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 83.500.000 zł (PW – 80.700.000 zł);
dochody zostały zaprojektowane w oparciu o wykazywane w bieżącym roku do opodatkowania
236



powierzchnie gruntów i budynków oraz wartości budowli; uwzględnione jest zwiększenie wartości
przedmiotów opodatkowania w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego oraz zmiany związane
z planowanym podjęciem uchwały dotyczącej wzrostu stawek podatku od nieruchomości; wysokość
dochodów może ulec zmianie w przypadku akceptacji przez sądy administracyjne wykładni prawa
podatkowego wnioskowanej przez podatników w ramach optymalizacji podatkowych, w szczególności
związanych z wartością budowli całkowicie zamortyzowanych,
od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 22.500.000 zł (PW – 20.500.000 zł); dochody zostały
zaprojektowane z uwzględnieniem wzrostu powierzchni przedmiotów opodatkowania oraz zmian
związanych z planowanym podjęciem uchwały dotyczącej wzrostu stawek podatku od nieruchomości.

b. Podatek rolny i leśny (§§0320, 0330)
Plan: 143.300 zł (100% PW – 143.300 zł), z tego:
 podatek rolny – 74.000 zł, z tego:
 od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 14.000 zł;
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 60.000 zł;
 podatek leśny – 69.300 zł, z tego:
 od osób prawnych i jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 64.000 zł,
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 5.300 zł;
Dochody z tytułu podatku rolnego i leśnego zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania dochodów
z tego tytułu w latach 2017-2018 oraz przewidywanego wykonania w roku 2019.
c. Podatek od środków transportowych (§0340)
Plan: 6.900.000 zł (109,52% PW – 6.300.000 zł), z tego:
 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 6.000.000 zł;
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 900.000 zł;
Dochody zostały zaprojektowane w oparciu o zadeklarowaną przez podatników w 2019 r. liczbę środków
transportowych oraz dotychczasowe wykonanie tych dochodów.
d. Karta podatkowa (§0350)
Plan: 357.000 zł, szacunkowe wpływy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
opodatkowaną w formie karty podatkowej, pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek
budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75601).
e. Podatek od spadków i darowizn (§0360)
Plan: 1.100.000 zł (110% PW – 1.000.000 zł), obejmuje szacunkowe wpływy z tego tytułu pobierane przez
urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn (rozdz. 75616).
Dochody zostały zaprojektowane w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 r. oraz
przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.
f. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)
Plan: 16.000.000 zł (85,79% PW – 18.650.000 zł), obejmuje szacunkowe wpływy z podatku pobieranego
przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy Olsztyn, z tego:
– od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 1.000.000 zł,
– od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 15.000.000 zł.
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Dochody zostały zaprojektowane w oparciu o wykonanie dochodów z tego tytułu w 2018 r. oraz
przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.
g. Opłata skarbowa (§0410)
Plan: 4.200.000 zł (107,69% PW – 3.900.000 zł), obejmuje szacunkowe wpływy z opłaty za czynności
urzędowe realizowane przez organy administracji publicznej (wydawanie decyzji, zaświadczeń, zezwoleń)
podlegające opłacie skarbowej (rozdz. 75618); dochody zostały zaprojektowane w oparciu o wykonanie
dochodów z tego tytułu w 2018 r. oraz przewidywane wykonanie dochodów w 2019 r.
h. Opłata miejscowa (§0440)
Plan: 50.000 zł (111,11% PW – 45.000 zł), obejmuje wpływy z opłaty miejscowej pobieranej od osób
fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w Olsztynie w celach turystycznych, wypoczynkowych,
szkoleniowych (rozdz. 75616); dochody zostały zaprojektowane w oparciu o przewidywane wykonanie
dochodów z tego tytułu w 2019 r.
i.

Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(§§0470, 0550)
Plan: 12.000.000 zł (90,23% PW – 13.300.000 zł), z tego:
 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 1.500.000 zł (PW 1.800.000 zł); obejmują
dochody z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości przekazanych jednostkom organizacyjnym
w 2019 r. i w latach poprzednich oraz wpływy z tytułu ustanowienia służebności (rozdz. 70005);
dochody zostały zaprojektowane w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu
w 2019 r.; UMO(GGN),
 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.500.000 zł (PW 11.500.000 zł);
obejmują wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych
i fizycznych, wpływy z tytułu I opłaty przy oddaniu przez Gminę w użytkowanie wieczyste gruntów
związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz niewielkie wpływy z tytułu I opłaty
przy oddaniu przez Gminę gruntu w użytkowanie wieczyste na poprawę warunków zagospodarowania
działek podstawowych (rozdz. 70005); dochody zostały zaprojektowane z uwzględnieniem ustawy
z dnia 31 stycznia 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 916, z późn. zm.); na mocy
wymienionej ustawy prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
przekształciło się w prawo własności tych gruntów; UMO(GGN).
j. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)
Plan: 3.900.000 zł (100,52% PW – 3.880.000 zł), obejmuje opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych (rozdz. 75618).
Opłaty wnoszone są na rachunek budżetu Gminy Olsztyn 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. Ich wysokość zależy od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Dochody zostały zaprojektowane z uwzględnieniem tendencji wzrostowej dochodów z tego tytułu na
przestrzeni kilku ostatnich lat.
Dochody pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będą stanowiły
źródło finansowania zadań planowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
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Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizowanych przez MZPiTU) oraz zadań
związanych z integracją społeczną osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizowanych
przez CIS).
k. Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie
pasa drogowego (§0490)
Plan: 61.256.960 zł (117,64% PW – 52.073.700 zł), z tego:
– opłaty: adiacencka i renta planistyczna (rozdz. 75618) – 100.000 zł (PW – 735.000 zł); obejmują opłaty
z tytułu podziału nieruchomości, budowy infrastruktury technicznej oraz rentę planistyczną związaną
z uchwalaniem i zmianą planów miejscowych; ze względu na procedurę odwoławczą i uchylanie przez
SKO decyzji ustalających opłaty, tylko część kwot będzie możliwa do uzyskania przez gminę;
UMO(GGN),
 opłaty za zajęcie pasa drogowego (rozdz. 75618) – 2.268.000 zł (PW – 2.162.500 zł), w tym: dochody
z tytułu umieszczenia urządzeń, reklam oraz stanowisk postojowych w pasie drogowym, z tytułu robót
budowlanych w pasie drogowym; ZDZIT,
 wpływy ze strefy płatnego parkowania (rozdz. 75618) – 6.064.000 zł (PW – 4.076.200 zł); ZDZiT,
 opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych (rozdz. 75618) – 424.960 zł (bez PW); obejmuje
dochody z tytułu umów na korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego
i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych będących w zarządzie Gminy Olsztyn;
dochody z tego tytułu będą stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z korzystaniem
z przystanków autobusowych; ZDZiT,
 gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 52.400.000 zł (PW – 44.500.000 zł), dochody
z tego tytułu będą stanowiły źródło finansowania wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi; UMO(SD).
l. Opłaty: komunikacyjna (§0420), za wydanie prawa jazdy (§0650)
Plan: 4.102.500 zł, z tego:
 opłata komunikacyjna (rozdz. 75618) – 3.652.500 zł; obejmuje m.in. opłaty za czynności związane
z rejestracją pojazdów, dokonywanie wpisów do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli
pojazdów i ośrodki szkolenia kierowców, opłaty na realizację zadań związanych z utrzymaniem
czystości i porządku w gminach; UMO(K),
 opłaty za wydanie prawa jazdy (rozdz. 75618) – 450.000 zł; UMO(K).
m. Pozostałe wpływy z podatków i opłat (§§0620, 0630, 0640, 0660, 0670, 0680, 0690)
Plan: 8.949.503 zł (95,94% PW – 9.327.781 zł), z tego:
 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
(§0620) – 20.375 zł (PW – 41.000 zł), z tego:
 wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 375 zł (PW – 21.000 zł); MUP,
 wpływy z tytułu wydania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych osób
w krajowym transporcie drogowym (teren powiatu olsztyńskiego), wydania zaświadczeń na
wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej (rozdz. 60004)
– 20.000 zł; realizuje ZDZiT,
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wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa
z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§0630) – 220.000 zł (PW – 275.035 zł)
(rozdz. 75095); UMO(F),
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)
– 324.250 zł (PW – 399.750 zł), z tego:
 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej powstające w toku postępowań
prowadzonych przez Biuro ds. Obsługi Prawnej i dokonywane w większości przez komorników
sądowych oraz zwrot kosztów upomnień wysyłanych do dłużników będących osobami fizycznymi
i prawnymi w związku z zaległościami w należnościach niepodatkowych (rozdz. 75095) – 60.000 zł
(PW – 85.000 zł); UMO(F),
 zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników będących osobami fizycznymi i prawnymi
w związku z zaległościami podatkowymi (rozdz.: 75615, 75616) – 64.000 zł (PW – 64.000 zł);
UMO(PL),
 zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku postępowań prowadzonych przez Referat
Egzekucji Wydziału Finansów (UMO) (rozdz. 75619) – 200.000 zł (PW – 240.000 zł); UMO(F),
 wpływy z tytułu opłaty komorniczej, zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnień
dotyczących wezwań do zapłaty z tytułu pobytu osób w Izbie Wytrzeźwień (rozdz. 85158) – 250 zł
(PW – 500 zł); MZPiTU,
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) – 1.444.407 zł
(PW – 1.588.732 zł); obejmują opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie
przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (rozdz. 80104),
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego (§0670) – 4.205.297 zł (PW – 4.234.976 zł) (rozdz. 80104),
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (§0680) – 11.000 zł
(PW – 13.000 zł) (rozdz.: 85508, 85510); MOPS, OCPD,
wpływy z różnych opłat (§0690) – 2.724.174 zł (PW – 2.763.288 zł), w tym:
 opłaty za przejazd bez ważnego biletu (rozdz. 60004) – 600.000 zł (PW – 400.000 zł); ZDZiT,
 wpływy z opłat pobieranych za usuwanie i przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów
usuniętych z dróg Gminy Olsztyn w trybie art. 50a i 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) (rozdz. 75618) – 100.000 zł
(bez PW); UMO(K),
 opłaty osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) za osoby skierowane do domów
pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 974.000 zł (PW – 865.200 zł); UMO(SP),
 wpływy z tytułu wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku z wnioskiem o rejestrację
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (rozdz. 85333) – 100.000 zł
(PW – 125.000 zł); realizuje MUP,
 opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)
(rozdz. 90019) – 450.000 zł (PW – 772.960 zł); wymienione dochody będą stanowiły źródło
finansowania zadań określonych w ww. ustawie; UMO(SD),
 opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym głównie
wpływy ze sprzedaży map, zgłaszanych prac geodezyjnych, uzgadniania dokumentacji projektowej
oraz udzielania informacji w formie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów i budynków
oraz rejestru transakcji (rozdz. 71012) – 500.000 zł; UMO(GGN),
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1.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)
Plan: 299.731.024 zł (106,29% PW – 281.986.041 zł), z tego:
 dochody gminy – 128.376.422 zł (PW 122.464.477 zł),
 dochody powiatu – 171.354.602 zł (PW 159.521.564 zł).
Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych zostały zaplanowane na podstawie informacji Ministra
Finansów z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019 oraz ST8.4750.8.2019 i wynikają
z wielkości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r.
Wg powyższych informacji:
a. część oświatowa – 291.679.653 zł (107,91% PW – 270.293.038 zł), z tego:
 gmina – 127.171.612 zł (PW 121.227.026 zł),
 powiat – 164.508.041 zł (PW 149.066.012 zł).
Część oświatowa subwencji ogólnej na zadania gminne i powiatowe planowana na 2020 r. jest wyższa
o 21.386.615 zł, tj. o 7,91% w porównaniu do 2019 r. (rozdz. 75801). Według informacji Ministra Finansów
w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań
oświatowych, w tym m.in.:
 skutki przechodzące na 2020 r. z tytułu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
 zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020 r.,
Szczegóły w informacji Ministra Finansów stanowiącej materiały informacyjne załączone do projektu
budżetu.
b. część równoważąca – 8.051.371 zł (109,83% PW – 7.330.708 zł), z tego:
 gmina – 1.204.810 zł (PW 1.237.451 zł),
 powiat – 6.846.561 zł (PW 6.093.257 zł).
Część równoważąca dla gminy została wyliczona z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki
mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego
mieszkańca gminy (rozdz. 75831),
Część równoważąca dla powiatu została wyliczona z uwzględnieniem długości dróg krajowych
i wojewódzkich znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2018 r.;
długość tych dróg wynosi 36,35 km (rozdz. 75832).
Szczegóły w informacji Ministra Finansów stanowiącej materiały informacyjne załączone do projektu
budżetu.
PW obejmuje ponadto uzupełnienie subwencji ogólnej (§2790 rozdz. 75802) w wysokości 4.362.295 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Remont ulicy Leonharda na odcinku od zjazdu do OBI do
skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego – etap 3.3 i 3.4.
I.1.4. Dotacje i środki na cele bieżące
Plan: 284.143.670 zł (122,05% PW – 232.802.271,25 zł), z tego:
 na zadania gminy – 240.801.294,18 zł (PW 189.435.106,05 zł),
 na zadania powiatu – 43.342.375,82 zł (PW 43.367.165,20 zł).
Kwoty poszczególnych dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne i zlecone gminy
i powiatu zaplanowane zostały na podstawie:
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informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2019 r. znak: FK-I.3110.26.2019
o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r.
ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,
informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie z dnia 1 października
2019 r. o projektowanych kwotach dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie kosztów
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 r. – pismo znak: DOL-3113-2/19.

a. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące gminy (§§2010, 2060)
(przedstawione w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej)
Plan: 206.885.389 zł (PW 151.480.902,01 zł), z tego:
– finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą
obywateli i wydawaniem zezwoleń (41.325 zł), wydawaniem dowodów osobistych, ewidencją ludności,
rejestracją zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianiem danych osobowych (1.415.421 zł) oraz
przygotowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (2.700 zł) (rozdz. 75011)
– 1.459.446 zł (PW 1.360.361 zł),
– prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (rozdz. 75101) – 33.030 zł (PW 33.256 zł),
– pokrycie kosztów wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) (rozdz. 85195)
– 6.756 zł (PW 9.000 zł),
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
"Wyspa" (1.240.770 zł) oraz Środowiskowego Domu Samopomocy "Dworek" z filią (1.892.700 zł)
(rozdz. 85203) – 3.133.470 zł,
– wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej (rozdz. 85219)
– 73.184 zł (PW 73.825 zł),
– wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: organizowanie przez MOPS specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób zaburzeniami psychicznymi oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85228)
– 910.475 zł (PW 896.051 zł),
– pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi zadania
(rozdz. 85501) – 151.735.837 zł (PW 94.031.438 zł),
– świadczenia (rozdz. 85502) – 43.867.546 zł (PW 42.627.977 zł), z tego:
 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi zadań (rozdz. 85502) – 43.743.946 zł,
 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
(rozdz. 85502) – 123.600 zł,
– realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania
(rozdz. 85504) – 5.194.890 zł (PW 6.593.638 zł),
– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (rozdz. 85513) – 470.755 zł
(PW 432.293 zł).
b. Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące powiatu (§§2110, 2160)
(przedstawione w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej)
Plan: 35.374.501 zł (PW 35.318.725,26 zł), z tego:
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(rozdz. 70005) – 228.946 zł (PW 178.970 zł),
gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 71012)
– 387.776 zł (PW 379.536 zł),
funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym kontrola procesu
budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych (rozdz. 71015) – 605.395 zł (PW 600.968,56 zł),
organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) – 26.000 zł (PW 77.000 zł)
(od 2020 r. wyłączone wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej związane
z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, które finansowane będą w formie dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej),
funkcjonowanie KM PSP w Olsztynie, w tym realizacja zadań związanych z ochroną ludności, ochroną
przeciwpożarową i ratownictwem (rozdz. 75411) – 17.626.610 zł (PW 16.967.822 zł),
udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 294 z późn. zm.) (rozdz. 75515) – 462.000 zł,
opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. osoby bezrobotne, pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, dzieci do 18 roku życia
(uczeń, podopieczny) (rozdz. 85156) – 1.979.072 zł (PW 2.468.938 zł),
wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi: prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203) – 11.450.835 zł
(PW 11.358.856 zł),
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie (rozdz. 85205) – 420.000 zł (PW 462.300 zł),
funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole
ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie orzeczeń
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 606.200 zł (PW 708.881,50 zł),
realizacja rządowego programu „Dobry start”: świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania
(rozdz. 85504) – 71.172 zł (PW 68.768 zł),
pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku wychowawczego przysługującego rodzinom
zastępczym, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz finansowanie kosztów obsługi zadania
(rozdz. 85508) – 1.004.957 zł (PW 966.774 zł),
pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci: wypłata dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego
placówkom opiekuńczo-wychowawczym, zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)
(rozdz. 85510) – 505.538 zł (PW 45.611 zł).

c. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące gminy (§2030)
Plan: 14.481.273 zł (PW 23.529.946 zł), z tego:
 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, tj. pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdz. 85213) – 673.752 zł (PW 676.061 zł),
 wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: wypłata zasiłków okresowych (rozdz. 85214)
– 3.691.438 zł (PW 3.863.647 zł),
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(rozdz. 85216) – 5.124.171 zł (PW 4.888.084 zł),
wsparcie finansowe realizacji zadań i programów z zakresu pomocy społecznej: dofinansowanie
działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdz. 85219) – 2.538.314 zł (PW 2.436.924 zł),
realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania pn. „Posiłek
w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 2.655.853 zł (PW 4.000.000 zł).

d. Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące powiatu (§2130)
Plan: 950.130 zł (PW 1.156.800 zł), obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań
pomocy społecznej, tj. dofinansowanie prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Olsztynie, Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” oraz finansowanie opłat za pobyt osób skierowanych do prowadzonych na zlecenie
Gminy Olsztyn domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób
niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202).
e. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
(przedstawione w Załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej)
Plan: 597.200 zł (PW 577.200 zł), z tego:
a) wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej związane z przeprowadzaniem
kwalifikacji wojskowej (rozdz. 75045) – 20.000 zł (bez PW do roku 2019 zadanie było finansowane
w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu),
b) realizacja zadań wynikających Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na podstawie
z porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej, w zakresie zapewnienia realizacji zadań ośrodka
wiodącego koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadania realizowane przez SOSW
(rozdz. 80195) – 577.200 zł.
f.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących gminy i powiatu
(§§2170, 2440, 2690)
Plan: 469.128 zł (PW 1.011.765,06 zł), z tego:
a) środki z Funduszu Pracy na finansowanie wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników MUP, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482
z późn. zm.) (rozdz. 85333) – 382.400 zł;
powyższe środki zostaną wycofane z projektu budżetu na 2020 r. w przypadku, gdy do czasu uchwalenia
budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. nie wpłynie informacja od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej potwierdzająca, że wynagrodzenia pracowników pełniących funkcje doradców klienta na
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą
finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy (tak jak dotychczas); Gmina Olsztyn nie zakłada
finansowania z środków własnych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych pracowników pełniących
funkcje doradców klienta na podstawie ww. ustawy,
 środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie udziału w kosztach
obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (rozdz. 85395) – 86.728 zł
(PW 104.000 zł ujęte w §2700, od 2020 r. zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej wyodrębniony został
§2170).
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g. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane w ramach programów
finansowanych z udziałem środków unijnych (§§2057-2059)
Plan: 13.066.781 zł (PW 14.893.440,92 zł), z tego:
1. środki z UE na współfinansowane przedsięwzięć bieżących i zadania rocznego realizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 (§2057) – 11.694.107,11 zł (PW 12.680.165,99 zł), z tego:
 PO Polska Wschodnia 2014-2020:
 START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 3.542.055 zł
(PW 2.749.962 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji
– 513.065 zł (PW 435.375 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały
budżetowej), środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 3.028.990 zł (PW 2.314.587 zł),
 RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
 Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (rozdz. 15013) – 1.709.928,77 zł
(PW 607.842,33 zł),
 Otwarci na wiedzę (rozdz. 80195) – 39.102.96 zł (PW 80.147,83 zł),
 Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – 324.260,87 zł (PW 426.632,93 zł),
 119 nowych możliwości (rozdz. 80195) – 551.641,20 zł (PW 1.145.326,27 zł),
 Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozdz. 80195) – 45.099,51 zł (PW 90.829,55 zł),
 Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 10.283,20 zł (PW 6.883,22 zł),
 Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 92.601,73 zł
(PW 59.961,26 zł),
 Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 690.655,69 zł
(PW 118.025,89 zł),
 Kreatywne desery lodowe (rozdz. 80195) – 19.831,57 zł (PW 344.927,57 zł),
 Nowe rozwiązania - nowe perspektywy (rozdz. 80195) – 239.315,46 zł (PW 1.325.306,76 zł),
 Klasyfikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 1.343.725,36 zł
(PW 39.271,72 zł),
 Projekt "Rodzinna układanka" (rozdz. 85395) – 75.596,23 zł (PW 763.267,70 zł),
 Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395)
– 244.578,11 zł (PW 244.798,03 zł),
 Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” (rozdz. 85395)
– 337.488,02 zł (PW 387.422,86 zł),
 Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 650.006,36 zł
(PW 377.386,54 zł),
 zadanie roczne pn. Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność (rozdz. 80195)
– 1.570.408,32 zł (bez PW),
 Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020 207.528,75 zł (PW 24.079,14 zł)
z przeznaczeniem na projekt pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historycznokulturowego (rozdz. 92120),
 środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć bieżących i zadań rocznych, realizowanych w ramach
Erasmus+ (§2057) (rozdz. 75814) – 247.419,12 zł (PW 138.720 zł), dotyczące refundacji wydatków z lat
ubiegłych, z tego:
a. Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować
nowoczesne technologie w nauczaniu – 17.404,53 zł,
b. Erasmus+ (2018) Young Enterpreneurs at School "Y.E.S." – 22.093,48 zł,
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c. Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami – 19.196 zł,
d. Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie – 24.301,71 zł,
e. Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez
edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze – 21.511 zł,
f. Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie – 45.648,40 zł,
g. zadanie roczne: Erasmus+ (2019) Europejskie staże zawodowe pierwszym krokiem do sukcesu na
rynku pracy – 97.264 zł,
 środki z Interreg Region Morza Bałtyckiego (§205) na współfinansowanie przedsięwzięcia bieżącego
pn. #R074 SUMBA (rozdz.: 60095, 75023) – 59.089 zł (PW 28.991,69 zł),
2. środki z BP na współfinansowane przedsięwzięć bieżących i zadania rocznego realizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 (§2059) – 1.066.165,77 zł (PW 1.316.848,80 zł), z tego:
 PO Polska Wschodnia 2014-2020:
 START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (rozdz. 15013) – 625.079 zł
(PW 485.299 zł), z tego: środki przekazywane gminom (Partnerom projektu) w formie dotacji
– 90.541 zł (PW 76.831 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej),
środki w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 534.538 zł (PW 408.468 zł),
 RPO Warmia i Mazury 2014-2020:
 Otwarci na wiedzę (rozdz. 80195) – 4.512,98 zł (PW 9.250,08 zł),
 Akademia Dwójki (rozdz. 80195) – 37.495,42 zł (PW 49.333,07 zł),
 Po wiedzę i rozwój zdolności II (rozdz. 80195) – 3.084.37 zł (PW 6.211,87 zł),
 Spójrz w swoją przyszłość techniku II (rozdz. 80195) – 604,80 zł (PW 404,78 zł),
 Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (rozdz. 80195) – 3.225,77 zł
(PW 2.088,74 zł),
 Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 40.371,81 zł
(PW 6.899,11 zł),
 Kreatywne desery lodowe (rozdz. 80195) – 1.167,47 zł (PW 20.288,95 zł),
 Nowe rozwiązania - nowe perspektywy (rozdz. 80195) – 14.076,74 zł (PW 77.959,87 zł),
 Klasyfikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (rozdz. 80195) – 79.042,74 zł
(PW 2.309,85 zł),
 Projekt "Rodzinna układanka" (rozdz. 85395) – 8.654,41 zł (PW 87.380,41 zł),
 Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni” (rozdz. 85395)
– 17.053,39 zł (PW 17.068,72 zł),
 Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta” (rozdz. 85395)
– 62.948,65 zł (PW 72.262,54 zł),
 Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (rozdz. 85505) – 76.471,34 zł
(PW 46.693,43 zł),
 zadanie roczne: Olsztyńska samochodówka stawia na rozwój i nowoczesność (rozdz. 80195)
– 92.376,88 zł (bez PW).
h. Dotacje celowe na zadania bieżące gminy i powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego (§§2310, 2320)
(przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej)
Plan: 3.910.651 zł (PW 4.011.457 zł), z tego:
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porozumienie z Gminami: Dywity, Purda, Stawiguda, Olsztynek, Barczewo na wykonanie przewozów
w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze tej Gminy przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
(rozdz. 60004) – 2.551.500 zł (PW 3.189.255 zł),
porozumienie z Gminą Dywity w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej (rozdz. 75416)
– 142.008 zł; UMO(KOL),
porozumienie z Powiatem Olsztyńskim na współfinansowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa
(rozdz. 75421) – 695.599 zł (bez PW); UMO(AG, OK),
porozumienie z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach
Terapii Zajęciowej (rozdz. 85311) – 36.432 zł (PW 31.638 zł); UMO(SP),
porozumienia z innymi powiatami w sprawie zwrotu kosztów pobytu dzieci z tych powiatów
w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85508) – 346.112 zł (PW 387.940 zł);
UMO(SP),
porozumienia z innymi powiatami w sprawie kosztów pobytu dzieci z tych powiatów w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 85510) – 139.000 zł (PW 130.300 zł);
UMO(SP).

i. Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące gminy i powiatu (§2700)
Plan: 8.408.617 zł (PW 455.840 zł), z tego:
 środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
(rozdz. 80104) – 7.504.647 zł (dotacja celowa z budżetu państwa zostanie wprowadzona w trakcie roku
na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego); w 2019 r. jest to kwota 7.504.647 zł,
 środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia dziennego Klubu Seniora
(rozdz. 85295) – 57.600 zł (dotacja celowa z budżetu państwa zostanie wprowadzona w trakcie roku na
podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego); w 2019 r. jest to kwota 120.000 zł i dotyczy
utworzenia i prowadzenia dziennego domu Seniora,
 środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5 (rozdz. 80195) – 320.990 zł
(PW 326.550 zł),
 środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polskoniemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSO 2, ZSE (rozdz. 80195) – 15.500 zł
(PW 23.090 zł),
 środki z Państwowego Instytutu Badawczego NASK na realizację przez ZSO Nr 3 przedsięwzięcia
bieżącego pn. Cyfrowa Rodzina (rozdz. 80195) – 9.000 zł (PW 2.000 zł).
I.1.5. Pozostałe dochody bieżące
Plan: 87.199.510 zł (98,6% PW – 88.437.508,80 zł), z tego:
 dochody gminy – 75.508.061 zł (PW 76.518.731,96 zł),
 dochody powiatu – 11.691.449 zł (11.918.776,84 zł).
a. Grzywny, mandaty i kary (§0570)
Plan: 366.000 zł (117,68% PW – 311.000 zł), z tego:
 mandaty karne gotówkowe nałożone przez Straż Miejską (rozdz. 75416) – 6.000 zł (PW 5.000 zł); SM,
 mandaty karne nakładane przez Straż Miejską, które wpływają bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta
(rozdz. 75416) – 360.000 zł (PW 300.000 zł); UMO(F),
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b. Dywidendy (§0740)
Plan: 4.000.000 zł (533,33% PW – 750.000 zł) obejmuje planowane wpływy z dywidend za 2019 r.
z podziału zysku spółek miejskich (rozdz. 75624); UMO(B).
c. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku (§0750)
Plan: 7.276.631 zł (102,94% PW – 7.068.851 zł), z tego:
 wynajem powierzchni biurowych, laboratoryjnych, zaplecza gastronomicznego, sal konferencyjnych
pokoi biznesowych i strefy coworkingowej w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
(rozdz. 15011) – 1.902.050 zł (PW 1.740.000 zł); OPN-T,
 opłaty na podstawie decyzji na umieszczanie urządzeń w kanałach technologicznych (rozdz. 60015,
60016) – 469 zł (PW 480 zł); ZDZiT,
 dzierżawa gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 2.000.000 zł (PW 2.000.000 zł); UMO(GGN),
 wynajem mieszkań służbowych oraz innych pomieszczeń przez jednostki budżetowe (rozdz.: 70095,
80120, 85202, 85417, 85505) – 175.835 zł (PW 194.604 zł),
 dzierżawa powierzchni Urzędu Miasta w budynkach przy Placu Jana Pawła II nr 1, ul. Ryszarda Knosały
3 i ul. Wyzwolenia 30 (rozdz. 75023) – 160.000 zł (PW 88.000 zł); UMO(AG),
 wynajem pomieszczeń w budynkach przy ul. Orłowicza i ul. Świtezianki dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej (rozdz. 85203) – 34.000 zł; MOPS,
 dzierżawa gruntów na terenach zielonych, tj. terenów leśnych pod parki linowe, gruntów pod ogródki
oraz najem szatni dla Wykonawcy realizującego usługi leśne (rozdz. 90004) – 14.734 zł (PW 14.727 zł);
ZDZiT,
 dzierżawa gruntów na targowiskach przy ulicach: Kolejowej, Grunwaldzkiej i Wilczyńskiego, najem
powierzchni handlowych w MHT „Zatorzanka” (rozdz. 90095) – 800.243 zł; ZDZiT,
 dzierżawa gruntu przy Placu Pułaskiego oraz gruntów pod parkingi, kioski, słupy ogłoszeniowe
(rozdz. 90095) – 626.750 zł (PW 615.802 zł); ZDZiT,
 dzierżawa pomieszczeń biurowych, sal sportowych, pomieszczeń i terenów pod nośniki reklamowe,
automaty wendingowe w OSiR, w tym w Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel” (rozdz. 92601)
– 1.562.550 zł (PW 1.552.195 zł); OSiR,
d. Wpływy z usług (§0830)
Plan: 59.489.896 zł (103,05% PW – 57.731.458 zł), w tym wpływy obejmujące:
 usługi teleinformatyczne oraz proinnowacyjne w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym
(rozdz. 15011) – 97.700 zł (PW 94.000 zł); OPN-T,
 sprzedaż biletów komunikacji zbiorowej autobusowej i tramwajowej na terenie Olsztyna i gmin
sąsiednich obsługiwanych przez Gminę Olsztyn (rozdz. 60004) – 36.200.000 zł (PW 35.800.000 zł);
ZDZiT,
 kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów, tj. przewozu pracowników do zakładu
Indykpol S.A. przy ul. Jesiennej oraz dowozu uczniów szkół na organizowane przez Filharmonię
Warmińsko-Mazurską specjalne spotkania (rozdz. 60004) – 90.432 zł (PW 110.432 zł); ZDZiT
 opłaty za wyżywienie uczniów uczęszczających do szkół wchodzących w skład Olsztyńskiego Centrum
Pomocy Dziecku (rozdz. 80102) – 4.500 zł; OCPD,
 opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników przedszkoli, stołówek szkolnych
i przedszkolnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i burs szkolnych (rozdz.: 80104,
80148, 85403) – 181.451 zł (PW 144.028 zł),
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opłaty za przygotowanie posiłków w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
wnoszone przez uczniów uczęszczających do szkół i pracowników szkół (rozdz. 80148) – 5.084.140 zł
(PW 4.305.794 zł),
opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 200.000 zł;
MZPiTU,
opłaty pensjonariuszy za pobyt w DPS przy ul. Bałtyckiej (600.000 zł) i DPS KOMBATANT
(2.100.000 zł) (rozdz. 85202) – 2.700.000 zł,
opłaty za wyżywienie w dziennych Domach Pomocy Społecznej, funkcjonujących w strukturze MOPS
(rozdz. 85203) –285.000 zł (PW 306.000 zł),
opłaty za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 30.000 zł; MOPS,
opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS
(rozdz. 85228) – 1.065.000 zł (PW 820.000 zł),
opłaty za wyżywienie uczniów w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403)
– 260.070 zł (PW 234.450 zł); SOSW, SOSWdDN,
opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 2.564.578 zł
(PW 2.366.774 zł); ZSO6, ZSB, ZSE, ZSEiT,
opłaty za usługi noclegowe świadczone przez SSMł (rozdz. 85417) – 1.782.838 zł (PW 1.694.000 zł);
SSMł,
opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich (rozdz. 85505) – 841.409 zł (PW 984.104 zł);
ZŻM,
opłaty za korzystanie z toalet publicznych (rozdz. 90003) – 11.581 zł; ZDZiT,
sprzedaży drewna pozyskanego w Lesie Miejskim oraz przekazanego z wycinek z terenu miasta
(rozdz. 90004) – 410.000 zł; ZDZiT,
usługi świadczone przez Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) – 35.000 zł (PW 49.000 zł); SdZw,
refaktury za gospodarowanie odpadami komunalnymi, energię elektryczną, wodę oraz odprowadzanie
ścieków na targowiskach i w MHT Zatorzanka (rozdz. 90095) – 234.347 zł; ZDZiT,
sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal
sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, dochody z reklam realizowane przez OSiR
oraz funkcjonujące w strukturze OSiR Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Ukiel” (rozdz. 92601)
– 7.336.850 zł (PW 7.089.500 zł); OSiR,
opłaty (wpisowe) pobierane od uczestników za udział w zawodach sportowych (rozdz. 92605)
– 75.000 zł (PW 82.000 zł); OSiR.

e. Odsetki (§§ 0910, 0920)
Plan: 1.352.362 zł, (92,4% PW – 1.463.559 zł), z tego:
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) – 390.800 zł (PW 391.300 zł) z tego:
 odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego osób fizycznych (rozdz. 75601)
– 12.000 zł; UMO(B),
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych (rozdz. 75615) – 204.000 zł; UMO(PL), UMO(B),
 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków
i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych (rozdz. 75616) – 162.000 zł (PW 162.500 zł); UMO(PL), UMO(B),
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odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – Ambulatorium
dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) – 12.800 zł; MZPiTU,
pozostałe odsetki (§0920), w tym głównie odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych
budżetu oraz odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych (rozdz.: 60004,
60016, 60095, 70005, 75023, 75618, 75814, 80101, 80104, 80110, 80115, 80120, 85403, 85410, 85417,
85501, 85502, 85504, 90003, 90004, 90095) – 961.562 zł (PW 1.072.246 zł).

f. Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2360)
Plan: 4.300.375 zł (95,08% PW – 4.522.817 zł), obejmuje dochody naliczone zgodnie z przepisami prawa,
w wysokości 5% i 25% należnych gminie i powiatowi dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa.
Wysokość prognozowanych dochodów na rzecz budżetu państwa została określona przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego w informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych
na 2020 r. Naliczone dochody dotyczą m.in.: gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,
opłat za udostępnianie danych osobowych, opłat za usługi świadczone w środowiskowych domach
samopomocy prowadzonych przez organizacje pozarządowe, opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
opłat z tytułu wydania karty parkingowej zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1390 z późn. zm.) (rozdz.: 70005, 75011, 85203, 85228, 85321, 85502).
g. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)
Plan: 173.140 zł (81,86% PW 211.508 zł), obejmuje szacunkowe wpływy z PFRON z tytułu rekompensaty
rocznych skutków zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1172 z późn. zm.), z tego:
 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) – 163.842 zł,
 od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.298 zł.
h. Różne dochody (§§0940, 0950, 0960, 0970, 2910)
Plan: 10.241.106 zł (64,18% PW – 15.957.738,76 zł), w tym:
 wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (§0940) – 4.086.948 zł (PW 3.117.272,84 zł), w tym:
 wpływy z lat ubiegłych z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, uszkodzenia sygnalizacji
i oświetlenia (rozdz.: 60004, 60015, 60016, 90015) – 100.000 zł (PW 428.995 zł); ZDZiT,
 zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 20.000 zł (PW 46.578 zł);
UMO(E),
 zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające
do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 450.000 zł (PW 909.794 zł);
UMO(E),
 wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT (rozdz. 75814) – 3.000.000 zł
(PW 1.221.268 zł); UMO(F),
 wpływy ze zwrotów odzyskanych, nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zasiłków
i opłaconych składek finansowanych w latach ubiegłych z dotacji celowych z budżetu państwa,
w tym: składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej lub świadczenia rodzinne, zasiłków stałych i okresowych, dodatków energetycznych
i mieszkaniowych, świadczeń w zakresie pomocy dla cudzoziemców i dożywiania, świadczeń
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w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, świadczeń wychowawczych,
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczeń w zakresie pieczy zastępczej (rozdz.: 85213,
85214, 85215, 85216, 85230, 85231, 85415, 85501, 85502, 85504 85508) – 485.050 zł
(PW 480.150 zł); MOPS,
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950) – 86.154 zł (PW 629.116,77 zł)
(rozdz.: 60004, 60015, 60016, 80148, 85417, 90015), dotyczą m.in. wpływów z tytułu odszkodowań
za uszkodzenia oświetlenia, sygnalizacji oraz wpływy z tytułu kar umownych za niewłaściwe wykonanie
umów o świadczenie publicznego transportu zbiorowego, umowy o świadczenie usług komunikacji
miejskiej,
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej (§0960) – 34.000 zł
(PW 36.278 zł), z tego:
 wpływy z darowizny przeznaczonej na zakup wyposażenia do Ośrodka Wsparcia dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży przy ul. Jagiełły 5 (rozdz. 85203) – 4.000 zł; MOPS
 wpływy z tytułu darowizn przekazanych SdZw (rozdz. 90013) – 30.000 zł; SdZw,
wpływy z różnych dochodów (§0970) – 5.734.004 zł (PW 11.443.625 zł), w tym:
 wpływy z tytułu umownego i bezumownego korzystania z dróg wewnętrznych będących w trwałym
zarządzie ZDZiT, wpływy z udostępniania urządzeń drogowych, jako nośników reklam oraz
udostępniania energii elektrycznej (rozdz.: 60004, 60017, 90095) – 92.937 zł (PW 100.937 zł);
ZDZiT,
 zwroty kosztów dotacji przekazanych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin, a uczęszczające
do położonych na terenie Miasta Olsztyna przedszkoli niepublicznych oraz publicznych
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sfp (rozdz. 75809) – 1.000.000 zł; UMO(E),
 zwroty kosztów ponoszonych na dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin i uczęszczające
do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn (rozdz. 75809) – 40.000 zł (PW 48.960 zł);
UMO(E),
 wpływy z rozliczenia podatku VAT (rozdz. 75814) – 4.000.000 zł (PW 9.697.547 zł); UMO(F),
 wpływy realizowane przez jednostki oświatowe, w tym głównie dochody z tytułu wynagrodzenia
płatnika podatku i wynagrodzenia płatnika ZUS (rozdz.: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120,
80142, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417) – 73.822 zł (PW 67.091 zł),
 wpływy z tytułu zwrotów za media w wynajmowanych pomieszczeniach w OSiR, w tym
w funkcjonującym w strukturze OSiR Wodnym Centrum Rekreacyjno-Sportowym „Ukiel”
(rozdz. 92601) – 491.250 zł (PW 467.000 zł); OSiR,
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
(§2910) – 300.000 zł (PW 600.000 zł) (rozdz. 75814); UMO(E).

I.2. Dochody majątkowe
Plan: 171.075.807,98 zł (154,6% PW – 110.658.762,29 zł), z tego:
 dochody majątkowe gminy – 160.497.988,64 zł (164,79% PW – 97.397.860,52 zł),
 dochody majątkowe powiatu – 10.577.819,34 zł (79,77% PW – 13.260.901,77 zł).
I.2.1. Sprzedaż majątku (§§0770, 0870)
Plan: 29.502.000 zł (113,46% PW – 26.003.260 zł), z tego:
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a) sprzedaż mieszkań (rozdz. 70005) – 4.000.000 zł; zaplanowane dochody obejmują sprzedaż wolnych
lokali mieszkalnych przekazanych przez ZLiBK do sprzedaży w trybie przetargu; dochody zaplanowane
na poziomie PW 2019 r.,
b) sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005) – 300.000 zł; dochody zaplanowane na podstawie obecnie
realizowanych wniosków o wykup lokali użytkowych, tj. na poziomie PW 2019 r.,
c) sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz. 70005) – 100.000 zł; zaplanowane dochody obejmują
wpływy ze sprzedaży budynków w trybie przetargowym oraz garaży na rzecz dotychczasowych
najemców i w drodze przetargu; dochody zaplanowane na poziomie PW 2019 r.,
d) sprzedaż gruntów (rozdz. 70005) – 10.000.000 zł (PW 20.900.000 zł); niższy poziom dochodów
o 10.900.000 zł w stosunku do PW 2019 r. uwzględnia m.in.:
 wpływy do uzyskania ze sprzedaży gruntów w trybie przetargowym,
 wpływy z rat z zawartych umów w latach ubiegłych oraz ze sprzedaży gruntów na poprawę
warunków zagospodarowania,
 wpływy ze sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz
pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami i handlem, a także pod usługi sportowe przy
ul. Dolnej, ul. Mewy 2, ul. Małłków, ul. Metalowej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Wańkowicza,
e) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) – 15.100.000 zł
(PW 250.000 zł); zaplanowane dochody będą wyższe o 14.850.000 zł w stosunku do PW 2019 r.;
różnica w wysokości dochodów w stosunku do PW 2019 r. uwzględnia:
 wpływy w związku z planowanym nabyciem przez PWiK Sp. z o. o. od Gminy Olsztyn prawa
własności nieruchomości, do których obecnie spółka posiada prawo użytkowania wieczystego
(rozdz. 70005) – 8.000.000 zł,
 wpływy w związku z planowanym nabyciem przez MPK Sp. z. o. o. od Gminy Olsztyn prawa
własności gruntu, do którego obecnie spółka posiada prawo użytkowania wieczystego
(rozdz. 70005) – 7.000.000 zł,
 zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości, która nie daje możliwości przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności na podstawie decyzji administracyjnej nieruchomości niezabudowanych, bądź
zabudowanych przeznaczonych na cele inne niż mieszkalne i garaże, w związku z czym,
użytkownicy wieczyści występują z wnioskami o nabycie prawa własności w oparciu o ustawę
o gospodarce nieruchomościami – 100.000 zł,
f) sprzedaż pojazdów przejętych na rzecz gminy (rozdz. 75023) – 2.000 zł; dochody zaplanowane
na poziomie PW 2019 r.
I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje
Plan: 140.373.807,98 zł (172,41% PW – 81.417.698,46 zł), z tego:
 na zadania gminy – 129.797.988,64 zł (PW 68.158.796,69 zł),
 na zadania powiatu – 10.575.819,34 zł (PW 13.258.901,77 zł).
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a. Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków
unijnych (§§6257, 6259)
Plan: 134.609.077,99 zł (PW 73.045.157,33 zł), z tego:
1. środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych i planowanych do
realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (§6257) – 92.453.841,59 zł
(PW 47.880.460,63 zł), z tego:
 Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup
taboru (rozdz. 60095) – 22.113.821 zł (PW 213.080,87 zł),
 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (rozdz. 60095)
– 53.141.964,48 zł (PW 2.620.668,13 zł),
 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (rozdz. 60095)
– 3.356.853,07 zł (PW 22.726.777,28 zł),
 Cyfrowy Olsztyn (rozdz. 75085) – 4.020.993 zł (PW 828.399 zł),
 Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (rozdz. 80195) – 70.858,04 zł (bez PW),
 Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
(rozdz. 90001) – 6.572.776 zł (PW 315.568 zł),
 Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej
i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (rozdz. 90015) – 3.099.176 zł (bez PW),
 Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120)
– 77.400 zł (bez PW),
 środki z UE na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 (§6257) (rozdz. 75814) – 41.197.706,99 zł (PW 23.001.899,60 zł),
dotyczące refundacji wydatków z lat ubiegłych, z tego:
 Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza
wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 węzeł Olsztyn Zachód – 7.128.758,40 zł (PW 5.332.286,16 zł),
 Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup
taboru – 1.602.600,64 zł (PW 2.162.300,30 zł),
 Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie Łynostrada – 240.648,89 zł (bez PW),
 Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę
infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego – 1.837.050 zł
(bez PW),
 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa – 1.325.000 zł (bez PW),
 Cyfrowy Olsztyn – 1.109.355 zł (PW 325.538,02 zł),
 Bezpieczny MOF – 9.830.316,22 zł (PW 5.206.304,45 zł), z tego: środki na wydatki realizowane
w części dotyczącej gmin ościennych i Powiatu Olsztyńskiego – 1.448.930,14 zł
(PW 1.006.008,54 zł) (przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej), środki
w części dotyczącej Gminy Olsztyn – 8.381.386,08 zł (PW 4.200.295,91 zł),
 Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych
w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów – 6.217.321,95 zł
(PW 3.340.237,25 zł),
 Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku
pracy – 1.262.940,41 zł (bez PW),
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 Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze
i jeziora Długiego w Olsztynie – 871.831,11 zł (bez PW),
 Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna
– 2.852.796,60 zł (bez PW),
 Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem
na Warsztaty Terapii Zajęciowej – 97.923,03 zł (bez PW),
 Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie
– 1.461.965,24 zł (bez PW),
 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna – 4.790.851,28 zł
(bez PW),
 Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
– 334.104,21 zł (PW 3.603.720,99 zł),
 Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji
– 220.568,20 zł (bez PW),
 Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały w Olsztynie na cele Muzeum
Nowoczesności w Olsztynie – 13.675,81 zł (bez PW),
 środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach
perspektywy finansowej 2014-2020 (§6259) pn. Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy
(rozdz. 80195) – 4.141,96 zł (PW 1.318.915,77 zł),
 środki z BP na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w ramach perspektywy
finansowej 2014-2020 (§6259) (rozdz. 75814) – 953.387,45 zł (PW 843.881,33 zł), dotyczące refundacji
wydatków z lat ubiegłych, z tego:
 Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza
wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 węzeł Olsztyn Zachód – 950.932,92 zł (PW 710.971,48 zł),
 Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały w Olsztynie na cele Muzeum
Nowoczesności w Olsztynie – 2.454,53 zł (bez PW);
wyższy poziom zaplanowanych dochodów w stosunku do PW 2019 wynika z harmonogramu realizacji
przedsięwzięć.
b. Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego (§§6619, 6629)
(przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej)
Plan: 223.752,32 zł (PW 390.834,13 zł), obejmuje dotacje na realizację przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF
(rozdz. 75421) w ramach porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami:
Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo, stanowiącego wkład własny na pokrycie
wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia.
c. Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje (§6290)
Plan: 5.540.977,67 zł (PW 5.127.735 zł), z tego:
1) środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia
realizowanego przez UMO(IM) pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58
w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne (rozdz. 70095) – 4.526.621 zł (PW 2.754.063 zł),
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2) środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące przedsięwzięcia pn. Rozbudowa systemu
gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001) – 14.356,67 zł
(bez PW); realizacja UMO(IM),
3) środki od inwestorów zewnętrznych dotyczące zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury
drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 1.000.000 zł; środki stanowiące udział m.in. deweloperów,
komitetów osiedlowych, wspólnot mieszkaniowych w kosztach, wspólnej z Gminą Olsztyn, budowy
infrastruktury; realizacja UMO(IM).
I.2.3. Pozostałe dochody majątkowe (§0760)
Plan: 1.200.000 zł (37,06% PW – 3.237.803,83 zł), z tego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności – 1.200.000 zł (PW 2.000.000 zł). Zmniejszenie wynika z faktu, iż spora grupa właścicieli
lokali mieszkalnych zgłasza chęć uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej z bonifikatą w 2019 roku.
Projektowana wysokość dochodów uwzględnia bieżące opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz spłaty rat z lat poprzednich. PW obejmuje kwotę wpłaty środków
z rachunku wydatków niewygasających w wysokości 1.237.803,83 zł (rozdz. 70005); UMO(GGN).

II. Wydatki Miasta Olsztyna na 2020 rok
Planowane na rok 2020 wydatki budżetu Miasta Olsztyna zostały ustalone w kwocie 1.436.849.337,54 zł
(105,54% PW – 1.361.452.648,95 zł), z tego:
1) wydatki bieżące
–
1.197.427.803,69 zł (104,89% PW – 1.141.650.448,87 zł),
2) wydatki majątkowe
–
239.421.533,85 zł (108,93% PW – 219.802.200,08 zł).
Wydatki bieżące będą stanowić 83,34% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,66% wydatków
ogółem. W porównaniu do 2019 r. wydatki bieżące na 2020 r. będą wyższe o ok. 55,8 mln zł, co jest
związane m.in. z wzrostem wynagrodzeń osobowych w tym nauczycieli, wyłączeniem dodatku stażowego
przy obliczaniu wynagrodzenia minimalnego, wzrostem wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi, kosztem odsetek od obligacji wyemitowanych w 2019 r. oraz realizacją przedsięwzięć
o charakterze wydatków bieżących, m.in. pn. Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy,
Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo, Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający
zasobami.
Wydatki majątkowe natomiast będą wyższe o ok. 19,6 mln zł, co wiąże się głównie z realizacją
przedsięwzięć m.in. pn.: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta
Olsztyna, Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej
i zakup taboru, PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa. PW 2019 r.
w związku z przewidywanym do zaciągnięcia niższym niż planowany kredytem na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych z budżetu UE jest niższe o 10.965.619,39 zł.
Źródłami finansowania wydatków będą:
1) dla wydatków bieżących:
 środki własne budżetu miasta – 914.664.531,37 zł (100,39% PW – 911.117.522,50 zł),
 środki budżetu miasta – wkład własny – 461.907,90 zł (55,69% PW – 829.363,73 zł),
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środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE – 22.576 zł (11,35% PW – 198.837,09 zł), z tego środki własne
– 22.576 zł,
 środki z budżetu państwa – 267.417.785,77 zł (125,08% PW – 213.789.205,43 zł),
 środki z budżetu UE – 13.401.081,65 zł (93,73% PW – 14.297.977,06 zł),
 środki z funduszy celowych – 382.400 zł (37,8% PW – 1.011.765,06 zł),
 środki z budżetów innych JST – 732.031 zł (1.357,17% PW – 53.938 zł),
 inne środki – 345.490 zł (98,2% PW – 351.840 zł),
2) dla wydatków majątkowych:
 środki własne budżetu miasta – 73.474.369,42 zł (78,51% PW – 93.583.823,64 zł),
 środki budżetu miasta – wkład własny – 19.035.042,39 zł (94,27% PW – 20.191.826,05 zł),
 środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu UE – 48.913.160,82 zł (10,7% PW – 48.574.466,99 zł), z tego: planowane
środki z obligacji – 46.111.137,86 zł oraz środki własne – 2.802.022,96,
 środki z budżetu państwa – 4.141,96 zł (0,26% PW – 1.598.254,77 zł),
 środki z budżetu UE – 92.453.841,59 zł (193,09% PW – 47.880.460,63 zł),
 środki od inwestorów zewnętrznych – 1.014.356,67 zł (42,73% PW – 2.373.672 zł),
 inne środki – 4.526.621 zł (164,36% PW – 2.754.063 zł).
W Tabeli 2 zaprezentowane zostały wydatki w podziale na dysponentów środków budżetowych w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
W następnej kolejności przedstawiony został opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji
z podziałem na dysponentów, przy czym opis wydatków majątkowych został ograniczony do wskazania zadań
i ich wartości w rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Tabela 2
(w złotych i groszach)
Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. w podziale na dysponentów w układzie działów i rozdziałów
klasyfikacji budżetowej
Dysp. Dz. Rozdz.
001
750
75095
757

75702
758
75814
75818
853
85321
004
851
85156

PW 2019
GMINA OLSZTYN
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Pozostała działalność
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i pożyczki
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Miejski Urząd Pracy
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
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Projekt 2020

%

13 757 249,56
0,00
0,00
7 852 046,99

24 824 814,66
10 000,00
10 000,00
11 614 794,66

180,45
bez PW
bez PW
147,92

7 852 046,99
5 901 117,62
500,00
5 900 617,62

11 614 794,66
13 200 020,00
20,00
13 200 000,00

147,92
223,69
4,00
223,71

4 084,95
4 084,95
6 212 603,74
2 407 314,20

0,00
0,00
5 714 468,20
1 911 777,20

0,00
0,00
91,98
79,42

2 407 314,20

1 911 777,20

79,42

Dysp. Dz. Rozdz.

PW 2019

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85333 Powiatowe urzędy pracy
Schronisko dla Zwierząt
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
900
ŚRODOWISKA
90013 Schroniska dla zwierząt
853

005

006
754
75416
007
750
75023
755
75515
851
85156
85195
852
85203

85213
85214
85215
85216
85219
85220
85228
85230
85295
853
85395
854
85415
855
85501
85502
85504
85508
85510

85513
85595

Straż Miejska
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Straż gminna (miejska)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
Pozostała działalność
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Zasiłki stałe
Ośrodki pomocy społecznej
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pomoc w zakresie dożywiania
Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
socjalnym
RODZINA
Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wspieranie rodziny
Rodziny zastępcze
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4
kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów
Pozostała działalność
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%

3 805 289,54
3 805 289,54
1 407 623,01

3 802 691,00
3 802 691,00
1 378 089,00

99,93
99,93
97,90

1 407 623,01
1 407 623,01

1 378 089,00
1 378 089,00

97,90
97,90

6 301 771,32

5 925 418,00

94,03

6 301 771,32
6 301 771,32
204 058 806,83
23 366,00
23 366,00
2 400,00
2 400,00
13 017,00

5 925 418,00
5 925 418,00
252 123 384,58
0,00
0,00
2 400,00
2 400,00
11 331,60

94,03
94,03
123,55
0,00
0,00
100,00
100,00
87,05

4 017,00
9 000,00
45 121 197,33
10 327 255,89

4 575,60
6 756,00
39 528 850,67
6 706 283,00

113,91
75,07
87,61
64,94

676 061,00

673 752,00

99,66

5 059 223,00
4 838 920,00
4 888 084,00
12 893 212,90

4 939 614,00
4 275 095,00
5 124 171,00
12 400 361,67

97,64
88,35
104,83
96,18

521 637,54
1 729 095,00
3 349 583,00
838 125,00

467 110,00
1 858 798,00
2 253 598,00
830 068,00

89,55
107,50
67,28
99,04

4 744 911,22
4 744 911,22
880 000,00

489 887,31
489 887,31
350 000,00

10,32
10,32
39,77

880 000,00
153 273 915,28
94 031 438,00

350 000,00
211 740 915,00
151 735 837,00

39,77
138,15
161,37

42 836 825,38
7 760 535,44
5 544 066,06
2 463 707,40

44 044 889,00
6 485 930,00
6 136 676,00
2 866 828,00

102,82
83,58
110,69
116,36

432 293,00
205 050,00

470 755,00
0,00

108,90
0,00

Dysp. Dz. Rozdz.
008

009

PW 2019

Zespół Żłobków Miejskich
855
RODZINA
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"
852
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej

010
852
85202
011
750
75023
851
85153
85154
85158
852
85205
012
755
75515
853
85321
85395
013
852
85205
014
710
71015
015
752
75295
754
75411
75495
017
150
15011
15013
018
710
71012
750
75085
751
75108

Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
OCHRONA ZDROWIA
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Izby wytrzeźwień
POMOC SPOŁECZNA
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Pozostała działalność
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
POMOC SPOŁECZNA
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Nadzór budowlany
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
OBRONA NARODOWA
Pozostała działalność
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Pozostała działalność
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych
Olsztyna
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Wybory do Sejmu i Senatu
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%

6 484 781,86
6 484 781,86
6 484 781,86
7 321 951,01
7 321 951,01
7 321 951,01

6 784 979,70
6 784 979,70
6 784 979,70
7 443 847,00
7 443 847,00
7 443 847,00

104,63
104,63
104,63
101,66
101,66
101,66

1 906 850,65
1 906 850,65
1 906 850,65
4 394 642,00
15 577,00
15 577,00
4 336 765,00
62 000,00
2 411 200,00
1 863 565,00
42 300,00

1 929 268,00
1 929 268,00
1 929 268,00
4 332 551,00
0,00
0,00
4 332 551,00
68 800,00
2 295 056,00
1 968 695,00
0,00

101,18
101,18
101,18
98,59
0,00
0,00
99,90
110,97
95,18
105,64
0,00

42 300,00

0,00

0,00

1 646 134,66
4 800,00
4 800,00

1 429 794,00
4 800,00
4 800,00

86,86
100,00
100,00

1 641 334,66
708 881,50
932 453,16

1 424 994,00
606 200,00
818 794,00

86,82
85,51
87,81

420 000,00
420 000,00

420 000,00
420 000,00

100,00
100,00

420 000,00

420 000,00

100,00

600 968,56
600 968,56
600 968,56
17 333 122,00
140 300,00
140 300,00

605 395,00
605 395,00
605 395,00
17 626 610,00
0,00
0,00

100,74
100,74
100,74
101,69
0,00
0,00

17 192 822,00
16 967 822,00
225 000,00

17 626 610,00
17 626 610,00
0,00

102,52
103,88
0,00

6 347 009,51
6 347 009,51
2 775 969,81

8 825 827,81
8 825 827,81
3 081 630,00

139,05
139,05
111,01

3 571 039,70

5 744 197,81

160,86

18 023 871,34
77 600,00
77 600,00
17 856 209,34
17 856 209,34

22 771 916,00
77 600,00
77 600,00
22 686 816,00
22 686 816,00

126,34
100,00
100,00
127,05
127,05

82 562,00
42 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Dysp. Dz. Rozdz.

900

700
750
801

PW 2019

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział
Edukacji
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70095 Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola
80105 Przedszkola specjalne
80110 Gimnazja
80111 Gimnazja specjalne
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80115 Technika
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
80120 Licea ogólnokształcące
80121 Licea ogólnokształcące specjalne
80130 Szkoły zawodowe
80134 Szkoły zawodowe specjalne
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania
80149 przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
80150 w szkołach podstawowych
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
80152 I stopnia oraz szkołach artystycznych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
80153 materiałów ćwiczeniowych
80195 Pozostała działalność

851
85156
854
85401
85403
85404
85406

OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
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40 562,00

0,00

0,00

7 500,00
7 500,00

7 500,00
7 500,00

100,00
100,00

335 687 952,26
7 928,00
7 928,00
61 111,00
61 111,00
297 016 808,93
105 085 984,43
10 404 953,47
181 843,58
45 960 966,86
2 415 636,33
9 990 005,03
1 276 754,15
259 318,64
39 323 982,35
6 071 759,05
36 452 236,72
764 200,52
1 634 928,15
2 705 089,85
558 189,88
1 473 518,00
10 193 696,57

348 435 674,59
8 473,00
8 473,00
0,00
0,00
309 095 400,39
113 898 903,00
12 390 131,00
2 233,00
47 933 632,00
2 856 482,00
244 801,00
6 187,00
297 435,00
43 645 497,00
9 410 921,00
42 154 447,00
1 036 996,00
24 135,00
3 592 997,00
697 747,00
0,00
11 072 910,00

103,80
106,87
106,87
0,00
0,00
104,07
108,39
119,08
1,23
104,29
118,25
2,45
0,48
114,70
110,99
154,99
115,64
135,70
1,48
132,82
125,00
0,00
108,63

1 035 666,89

1 227 054,00

118,48

6 334 842,78
1 128 877,28

7 868 926,00
1 104 024,00

124,22
97,80

909 264,98

492 374,00

54,15

1 344 553,71
11 510 539,71

0,00
9 137 568,39

0,00
79,38

8 033,80

5 803,20

72,23

8 033,80
36 754 054,13
10 949 586,76
4 407 132,64
447 555,68
5 122 937,66

5 803,20
37 833 173,00
11 259 197,00
4 550 573,00
463 068,00
5 285 055,00

72,23
102,94
102,83
103,25
103,47
103,16
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poradnie specjalistyczne
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85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
85410 Internaty i bursy szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
85412 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
85495 Pozostała działalność
926
KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
Świetlica Terapeutyczna Nr 1
855
RODZINA
85504 Wspieranie rodziny
Świetlica Terapeutyczna Nr 2
855
RODZINA
85504 Wspieranie rodziny

134
801
80102
80111
80146
80153
80195
851
85156
855
85510
135
851
85156
855
85508
136
851
85156
855
85508
137
851
85156
855
85510
138
852
85203
139

2 802 163,10
10 352 741,31

2 918 750,00
10 723 304,00

104,16
103,58

183 532,00
2 379 659,98
56 245,00
52 500,00
1 840 016,40
1 840 016,40
583 394,21
583 394,21
583 394,21
528 887,54
528 887,54
528 887,54

0,00
2 633 226,00
0,00
0,00
1 492 825,00
1 492 825,00
600 275,59
600 275,59
600 275,59
512 542,00
512 542,00
512 542,00

0,00
110,66
0,00
0,00
81,13
81,13
102,89
102,89
102,89
96,91
96,91
96,91

Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe specjalne
Gimnazja specjalne
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych
Pozostała działalność
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
RODZINA
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
RODZINA
Rodziny zastępcze

4 103 020,83
1 232 958,80
1 058 063,00
165 381,00
5 185,00

3 923 953,34
1 188 136,28
1 188 136,28
0,00
0,00

95,64
96,36
112,29
0,00
0,00

2 791,80
1 538,00
24 105,00

0,00
0,00
28 123,20

0,00
0,00
116,67

24 105,00
2 845 957,03
2 845 957,03
234 675,51
2 678,00

28 123,20
2 707 693,86
2 707 693,86
236 672,05
2 678,40

116,67
95,14
95,14
100,85
100,01

2 678,00
231 997,51
231 997,51

2 678,40
233 993,65
233 993,65

100,01
100,86
100,86

Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
RODZINA
Rodziny zastępcze
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego
RODZINA
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Środowiskowy Dom Samopomocy "Dworek" z filią

294 917,55
4 687,00

298 462,60
4 017,60

101,20
85,72

4 687,00
290 230,55
290 230,55
2 986 568,19
18 103,00

4 017,60
294 445,00
294 445,00
2 824 375,80
22 096,80

85,72
101,45
101,45
94,57
122,06

18 103,00
2 968 465,19
2 968 465,19
0,00
0,00
0,00
0,00

22 096,80
2 802 279,00
2 802 279,00
1 240 770,00
1 240 770,00
1 240 770,00
1 892 700,00

122,06
94,40
94,40
bez PW
bez PW
bez PW
bez PW
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852
85203
141
750
75023
926
92601
92605
92695
146
600
60004
60015
60016
60095
750
75023
754
75495
900
90003
90004
90015
90095
921
92120
201
750
75022
75095
203
600
60095
710
71012
750
75022
75023
75075
75095
751
75101

75109
754
75412

PW 2019
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostała działalność
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Lokalny transport zbiorowy
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)
Drogi publiczne gminne
Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Pozostała działalność
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(UM) Biuro Rady Miasta
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostała działalność
(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe
i wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
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0,00
0,00
22 424 200,75
10 146,00
10 146,00
22 414 054,75
21 173 761,75
1 240 293,00
0,00
199 001 993,19
159 697 036,42
106 394 823,00

1 892 700,00
1 892 700,00
21 439 525,00
0,00
0,00
21 439 525,00
20 050 243,00
1 226 282,00
163 000,00
296 519 907,85
252 892 646,85
105 802 484,00

bez PW
bez PW
95,61
0,00
0,00
95,65
94,69
98,87
bez PW
149,00
158,36
99,44

17 109 829,00
12 654 442,00
23 537 942,42
31 155,00
31 155,00

3 143 500,00
8 124 500,00
135 822 162,85
0,00
0,00

18,37
64,20
577,03
0,00
0,00

164 000,00
164 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

39 106 516,77
12 165 935,00
6 533 982,00
6 102 740,00
14 303 859,77

43 482 261,00
10 988 000,00
6 186 309,00
9 134 631,00
17 173 321,00

111,19
90,32
94,68
149,68
120,06

3 285,00
3 285,00
1 084 000,00
1 084 000,00
726 500,00
357 500,00
3 329 407,15
14 899,15
14 899,15
25 000,00
25 000,00
2 862 262,00
4 800,00
2 797 462,00
60 000,00
0,00

145 000,00
145 000,00
853 700,00
853 700,00
704 500,00
149 200,00
4 051 785,72
12 065,00
12 065,00
25 000,00
25 000,00
2 984 926,00
4 400,00
2 929 980,00
33 250,00
17 296,00

4 414,00
4 414,00
78,75
78,75
96,97
41,73
121,70
80,98
80,98
100,00
100,00
104,29
91,67
104,74
55,42
bez PW

2 326,00

1 200,00

51,59

1 256,00

1 200,00

95,54

1 070,00

0,00

0,00

379 450,00
16 150,00

997 269,72
21 250,00

262,82
131,58

Dysp. Dz. Rozdz.
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900

921
205
750
758

801
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75414 Obrona cywilna
75421 Zarządzanie kryzysowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80195 Pozostała działalność
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
90095 Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(UM) Wydział Edukacji
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
75801 samorządu terytorialnego
Rozliczenia między jednostkami samorządu
75809 terytorialnego
75814 Różne rozliczenia finansowe
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80102 Szkoły podstawowe specjalne
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola
80105 Przedszkola specjalne
80110 Gimnazja
80111 Gimnazja specjalne
80113 Dowożenie uczniów do szkół
80115 Technika
80116 Szkoły policealne
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia
80120 Licea ogólnokształcące
80121 Licea ogólnokształcące specjalne
80134 Szkoły zawodowe specjalne
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych i innych formach
80149 wychowania przedszkolnego
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
80150 w szkołach podstawowych
80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum
prowadzonych w szkołach innego typu, liceach
ogólnokształcących, technikach, szkołach
policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia
i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły
zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach
80152 I stopnia oraz szkołach artystycznych
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu
do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
80153 materiałów ćwiczeniowych
80195 Pozostała działalność
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363 300,00
0,00
170,00
170,00

44 800,00
931 219,72
3 865,00
3 865,00

12,33
bez PW
2 273,53
2 273,53

44 500,00
16 000,00
28 500,00

27 060,00
22 060,00
5 000,00

60,81
137,88
17,54

800,00
800,00
136 703 804,80
22 126,00
22 126,00
3 665 520,60

400,00
400,00
133 390 069,00
0,00
0,00
1 435 328,00

50,00
50,00
97,58
0,00
0,00
39,16

20 565,00

535 328,00

2 603,10

870 000,00
2 774 955,60
126 115 217,20
8 200 607,00
21 413 584,00
27 227,00
36 180 517,00
4 272 577,00
4 039 203,00
2 386 030,00
157 536,00
2 625 820,00
10 827 841,00
242 465,00
13 273 857,00
2 971 044,00
5 039 029,00
10 000,00
0,00

900 000,00
0,00
125 534 117,00
7 278 296,00
15 354 978,00
45 263,00
34 227 002,00
3 245 754,00
0,00
0,00
200 000,00
3 628 754,00
15 442 358,00
440 750,00
12 803 741,00
3 692 213,00
3 718 943,00
1 268 918,00
120 000,00

103,45
0,00
99,54
88,75
71,71
166,24
94,60
75,97
0,00
0,00
126,96
138,20
142,62
181,78
96,46
124,27
73,80
12 689,18
bez PW

5 302 449,00

12 188 750,00

229,87

3 571 601,00
1 143 443,00

3 103 246,00
5 502 851,00

86,89
481,25

2 619 920,00

2 070 010,00

79,01

275 554,20
1 534 913,00

0,00
1 202 290,00

0,00
78,33

Dysp. Dz. Rozdz.
854
85401
85404
85410
85412
85419
85421
85446
85495
206
630
63003
750
75023
75075
75095
208
600
60095
750
75023
209
600
60016
700
70004
70005
70095
710
71012
900
90095
211
150
15013
600
60015
60016
60095
700
70095
710
71035
750
75023
75095
754
75412
75421

PW 2019
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Internaty i bursy szkolne
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność
(UM) Biuro Promocji i Turystyki
TURYSTYKA
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność
(UM) Wydział Komunikacji
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Pozostała działalność
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
(UM) Wydział Inwestycji Miejskich
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i
przedsiębiorczości
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)
Drogi publiczne gminne
Pozostała działalność
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostała działalność
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze straże pożarne
Zarządzanie kryzysowe
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6 900 941,00
0,00
2 684 632,00
0,00

6 420 624,00
100 000,00
2 736 067,00
50 000,00

93,04
bez PW
101,92
bez PW

38 925,00
1 719 036,00
2 413 817,00
4 279,00
40 252,00
3 051 440,00
300 000,00
300 000,00
2 751 440,00
54 000,00
2 585 115,00
112 325,00
2 385 250,00
0,00
0,00
2 385 250,00
2 385 250,00

0,00
1 613 361,00
1 727 810,00
149 179,00
44 207,00
2 046 438,00
300 000,00
300 000,00
1 746 438,00
27 000,00
1 685 000,00
34 438,00
2 181 600,00
240 000,00
240 000,00
1 941 600,00
1 941 600,00

0,00
93,85
71,58
3 486,31
109,83
67,06
100,00
100,00
63,47
50,00
65,18
30,66
91,46
bez PW
bez PW
81,40
81,40

7 225 769,84
700 000,00
700 000,00
6 041 369,84
4 301 141,00
745 228,84
995 000,00
434 400,00
434 400,00

5 230 522,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 278 122,00
403 122,00
565 000,00
310 000,00
452 400,00
452 400,00

72,39
285,71
285,71
21,16
9,37
75,82
31,16
104,14
104,14

50 000,00
50 000,00
128 502 383,21
843 983,44

1 500 000,00
1 500 000,00
59 233 984,82
603 606,00

3 000,00
3 000,00
46,10
71,52

843 983,44
37 636 149,80

603 606,00
1 407 000,00

71,52
3,74

0,00
26 160 677,98
11 475 471,82
1 845,00
1 845,00
186 900,00
186 900,00
307 860,00
285 500,00
22 360,00

157 000,00
1 000 000,00
250 000,00
199 260,00
199 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

bez PW
3,82
2,18
10 800,00
10 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 197 705,93
1 000 000,00
18 193 205,93

10 509 113,05
0,00
10 506 113,05

54,74
0,00
57,75

Dysp. Dz. Rozdz.
801

851
852

853

854
855

900

921

926

%

4 500,00
24 697 496,08
1 550 000,00
1 524 134,10
21 623 361,98
300 000,00
300 000,00
2 434 928,75
2 324 928,75
110 000,00

3 000,00
14 646 129,68
1 650 000,00
1 310 676,27
11 685 453,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66,67
59,30
106,45
85,99
54,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 665 090,62

0,00

0,00

1 665 090,62
30 000,00
30 000,00
1 868 968,24
1 768 968,24
100 000,00

0,00
0,00
0,00
1 076 672,96
735 000,00
341 672,96

0,00
0,00
0,00
57,61
41,55
341,67

35 439 862,49
10 701 411,58
3 623 222,32
9 604 863,87
205 000,00
11 305 364,72

29 134 403,34
10 435 512,52
111 000,00
7 671 206,82
205 000,00
10 711 684,00

82,21
97,52
3,06
79,87
100,00
94,75

2 731 592,86
224 229,00
2 417 363,86
90 000,00
1 160 000,00
860 000,00
300 000,00

759 999,79
0,00
759 999,79
0,00
897 800,00
295 000,00
602 800,00

27,82
0,00
31,44
0,00
77,40
34,30
200,93

(UM) Wydział Finansów
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Izby rolnicze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostała działalność
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Pozostała działalność
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

4 354 246,00
2 800,00
2 800,00
621 755,00
599 000,00
22 755,00

4 657 413,00
1 480,00
1 480,00
77 755,00
25 000,00
52 755,00

106,96
52,86
52,86
12,51
4,17
231,84

5 000,00
5 000,00
3 724 691,00
50 000,00
3 674 691,00

2 500,00
2 500,00
4 575 678,00
520 000,00
4 055 678,00

50,00
50,00
122,85
1 040,00
110,37

171 175,50
25 675,50
25 675,50
145 500,00
145 500,00
0,00

126 000,00
0,00
0,00
126 000,00
0,00
126 000,00

73,61
0,00
0,00
86,60
0,00
bez PW

929 200,00
77 000,00

513 400,00
46 000,00

55,25
59,74

010
1030
750
75023
75095
754
75495
758
75814
75832

(UM) Wydział Podatków i Opłat
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1095 Pozostała działalność
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75095 Pozostała działalność
(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
010

215
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75495 Pozostała działalność
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
80104 Przedszkola
80195 Pozostała działalność
OCHRONA ZDROWIA
85195 Pozostała działalność
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
85295 Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
85311 niepełnosprawnych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
85410 Internaty i bursy szkolne
RODZINA
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
90095 Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92113 Centra kultury i sztuki
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92195 Pozostała działalność
KULTURA FIZYCZNA
92601 Obiekty sportowe
92695 Pozostała działalność

213

214

PW 2019
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Dysp. Dz. Rozdz.

754

216
921

218
900

220
600
750

853

222
750
755
851

852

PW 2019

75045 Kwalifikacja wojskowa
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
75412 Ochotnicze straże pożarne
75414 Obrona cywilna
75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
75421 Zarządzanie kryzysowe
(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92106 Teatry
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
92114 Pozostałe instytucje kultury
92116 Biblioteki
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
92195 Pozostała działalność
(UM) Wydział Środowiska
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
90003 Oczyszczanie miast i wsi
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
90095 Pozostała działalność
(UM) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60095 Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
75095 Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
85395 Pozostała działalność
(UM) Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i
Organizacji Pozarządowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75095 Pozostała działalność
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
75515 Nieodpłatna pomoc prawna
OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale ogólne
85121 Lecznictwo ambulatoryjne
85149 Programy polityki zdrowotnej
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85195 Pozostała działalność
POMOC SPOŁECZNA
85202 Domy pomocy społecznej
85203 Ośrodki wsparcia
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
85213 w centrum integracji społecznej
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz
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%

77 000,00

46 000,00

59,74

852 200,00
20 000,00
47 600,00
386 500,00
220 000,00
178 100,00
18 672 082,00

467 400,00
0,00
40 000,00
161 400,00
220 000,00
46 000,00
18 390 236,50

54,85
0,00
84,03
41,76
100,00
25,83
98,49

18 672 082,00
2 792 000,00
6 245 000,00
878 667,00
1 386 000,00
5 431 670,00
958 825,00
979 920,00
44 598 035,02

18 390 236,50
2 924 531,00
6 489 402,00
903 101,00
1 656 100,00
5 772 791,00
376 111,50
268 200,00
51 738 196,00

98,49
104,75
103,91
102,78
119,49
106,28
39,23
27,37
116,01

44 598 035,02
0,00
44 275 417,02
1 000,00
48 406,00
50 000,00
223 212,00
623 697,00
12 975,00
12 975,00
487 063,22
407 194,92
79 868,30

51 738 196,00
50 000,00
51 413 196,00
1 000,00
55 000,00
50 000,00
169 000,00
315 006,00
40 881,00
40 881,00
160 475,00
106 600,00
53 875,00

116,01
bez PW
116,12
100,00
113,62
100,00
75,71
50,51
315,08
315,08
32,95
26,18
67,45

123 658,78
123 658,78

113 650,00
113 650,00

91,91
91,91

42 882 795,75
197 380,00
197 380,00
443 313,00
443 313,00
2 744 153,40
1 831 578,00
70 000,00
575,40
780 000,00
62 000,00
35 669 272,10
14 423 799,85
12 397 366,20

40 240 666,50
3 580,00
3 580,00
443 313,00
443 313,00
1 241 344,00
320 000,00
0,00
0,00
909 344,00
12 000,00
36 741 179,00
15 804 694,00
11 550 835,00

93,84
1,81
1,81
100,00
100,00
45,24
17,47
0,00
0,00
116,58
19,35
103,01
109,57
93,17

900,00
10 000,00

900,00
15 000,00

100,00
150,00

Dysp. Dz. Rozdz.
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%

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215 Dodatki mieszkaniowe
85216 Zasiłki stałe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania
85220 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
85231 Pomoc dla cudzoziemców
85295 Pozostała działalność
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
853
SPOŁECZNEJ
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
85311 niepełnosprawnych
85395 Pozostała działalność
854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
85415 socjalnym
855
RODZINA
85501 Świadczenie wychowawcze
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85503 Karta Dużej Rodziny
85504 Wspieranie rodziny
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
85507 Dzienni opiekunowie
85508 Rodziny zastępcze
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
85595 Pozostała działalność
227
750
75075
237
750
75023
238
750
75023
900
90002
240
900
90005
241
600
60015
60016
700
70095
750
75023

(UM) Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
(UM) Biuro Obsługi Klienta
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami komunalnymi
(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds.
Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
(UM) Jednostka Realizująca Projekt I
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)
Drogi publiczne gminne
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Pozostała działalność
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
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150,00
40 000,00

150,00
34 000,00

100,00
85,00

102 600,00
6 832 766,90
825 000,00
2 000,00
1 034 689,15

102 600,00
7 887 000,00
1 201 000,00
1 000,00
144 000,00

100,00
115,43
145,58
50,00
13,92

727 577,25

600 330,50

82,51

272 872,00
454 705,25
1 000,00

311 995,00
288 335,50
1 000,00

114,34
63,41
100,00

1 000,00
3 100 100,00
267 000,00

1 000,00
1 209 920,00
287 000,00

100,00
39,03
107,49

176 000,00
5 000,00
220 520,00
1 593 600,00
112 480,00
355 000,00
1 600,00
348 900,00
20 000,00

176 000,00
1 000,00
220 520,00
0,00
0,00
0,00
500,00
524 900,00
0,00

100,00
20,00
100,00
0,00
0,00
0,00
31,25
150,44
0,00

287 500,00
287 500,00
287 500,00
250,00
250,00
250,00
579 244,00
579 244,00
579 244,00

226 770,00
226 770,00
226 770,00
250,00
250,00
250,00
1 107 244,00
1 101 244,00
1 101 244,00

78,88
78,88
78,88
100,00
100,00
100,00
191,15
190,12
190,12

0,00
0,00

6 000,00
6 000,00

bez PW
bez PW

310 000,00

100 000,00

32,26

310 000,00
310 000,00
14 172 424,41
6 802 913,55

100 000,00
100 000,00
9 935 454,18
0,00

32,26
32,26
70,10
0,00

6 538 025,55
264 888,00
6 221 913,00
6 221 913,00
5 000,00
5 000,00

0,00
0,00
7 473 720,00
7 473 720,00
0,00
0,00

0,00
0,00
120,12
120,12
0,00
0,00

Dysp. Dz. Rozdz.
900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90095 Pozostała działalność

245
600
60095
900
90001
246
750
75075
926
92695
247
600
60095
700
70005
710
71012
750
75011
75023
75095
751
75101
75108
75113
754
75421
755
75515
855
85503
900
90002
90095
921
92120
249
710
71004
251
600

PW 2019

(UM) Jednostka Realizująca Projekt V
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
(UM) Biuro Sportu i Rekreacji
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalność
(UM) Wydział Organizacji i Kadr
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Pozostała działalność
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostała działalność
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do Parlamentu Europejskiego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Zarządzanie kryzysowe
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Nieodpłatna pomoc prawna
RODZINA
Karta Dużej Rodziny
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami komunalnymi
Pozostała działalność
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(UM) Wydział Urbanistyki i Architektury
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego

(UM) Jednostka Realizująca Projekt VI
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
60015 gminne)
60095 Pozostała działalność
OGÓŁEM
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%

1 142 597,86
499 082,06
643 515,80

2 461 734,18
2 276 959,18
184 775,00

215,45
456,23
28,71

25 709 354,18
22 371 820,18
22 371 820,18

14 385 270,00
4 800 000,00
4 800 000,00

55,95
21,46
21,46

3 337 534,00
3 337 534,00
7 240 800,00
400 000,00
400 000,00
6 840 800,00
6 840 800,00
44 030 667,01
0,00
0,00
417 062,00
417 062,00
1 590 999,00
1 590 999,00
40 409 556,01
2 419 049,00
37 889 997,01
100 510,00

9 585 270,00
9 585 270,00
6 506 400,00
0,00
0,00
6 506 400,00
6 506 400,00
41 354 610,05
92 200,00
92 200,00
402 734,00
402 734,00
1 521 713,00
1 521 713,00
37 699 197,00
2 313 911,00
35 289 776,00
95 510,00

287,20
287,20
89,86
0,00
0,00
95,11
95,11
93,92
bez PW
bez PW
96,56
96,56
95,65
95,65
93,29
95,65
93,14
95,03

635 458,00

31 830,00

5,01

32 000,00
150 510,00
452 948,00

31 830,00
0,00
0,00

99,47
0,00
0,00

0,00
0,00
11 487,00
11 487,00
7 476,00
7 476,00

615 629,05
615 629,05
11 487,00
11 487,00
0,00
0,00

bez PW
bez PW
100,00
100,00
0,00
0,00

958 629,00
943 629,00
15 000,00

961 244,00
951 244,00
10 000,00

100,27
100,81
66,67

0,00
0,00
223 100,00
223 100,00
223 100,00

18 576,00
18 576,00
203 100,00
203 100,00
203 100,00

bez PW
bez PW
91,04
91,04
91,04

12 323 027,00
12 323 027,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12 228 027,00
95 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 361 452 648,95 1 436 849 337,54

105,54

II.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki bieżące – 1.480 zł (5,2% PW – 28.475,5 zł).
UMO(Wydział Finansów)
Wydatki bieżące (rozdz. 01030) – 1.480 zł (PW 2.800 zł), dotyczą obowiązkowych wpłat Gminy Olsztyn
na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% prognozowanych w 2020 r. dochodów
z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej.
II.2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Wydatki bieżące – 9.429.433,81 zł (131,13% PW – 7.190.992,95 zł).
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Wydatki bieżące – 8.825.827,81 zł (PW 6.347.009,51 zł), z tego:
1) funkcjonowanie i realizacja zadań jednostki (rozdz. 15011) – 3.081.630 zł (PW 2.775.969,81 zł), w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.091.112 zł (PW 1.050.064 zł),
b) pozostałe wydatki bieżące – 1.990.518 zł (PW 1.725.905,81 zł), obejmujące m.in.: zakup energii
(853.000 zł), podatek od nieruchomości (250.000 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego (m.in. opłata za trwały zarząd) (198.895 zł), zakup usług m.in.: usługi promocyjne,
monitoring/ochrona, eksploatacja instalacji wentylacyjnych, dźwigów osobowych (435.622 zł),
2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) (rozdz. 15013) – 5.744.197,81 zł
(PW 3.571.039,70 zł), z tego:
a) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR – 2.011.680,92 zł (PW 715.108,63 zł),
b) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów – 3.732.516,89 zł
(PW 2.855.931,07 zł).
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki bieżące (rozdz. 15013) – 603.606 zł (PW 843.983,44 zł), dotyczą przedsięwzięcia
współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych
pomysłów (przedstawionego w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej oraz w Załączniku nr 2 do
projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040).
II.3. Dział 600 Transport i łączność
Wydatki ogółem – 261.484.792,85 zł (109,15% PW – 239.558.821,10 zł).
Wydatki bieżące – 118.697.460 zł (90,12% PW – 131.712.638,15 zł).
Wydatki majątkowe – 142.787.332,85 zł (132,4% PW – 107.846.182,95 zł).
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Wydatki ogółem – 252.892.646,85 zł (PW 159.697.036,42 zł).
1. Wydatki bieżące – 118.012.314 zł (PW 131.294.764 zł), z tego:
1) lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 105.802.484 zł (PW 106.274.823 zł), z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 190.671 zł,
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b) zakup usług przewozowych – 103.797.645 zł; w ramach zadania realizowane są wydatki z tytułu
przewozów autobusowych i tramwajowych,
c) pozostałe wydatki, w tym m.in. związane z zakupem usług dotyczących druku, sprzedaży
i kontroli biletów, utrzymaniem punktów sprzedaży – 1.389.208 zł,
d) zakup słupków przystankowych i ławek, zakup innych materiałów – w tym płyt PCV do
bieżącego utrzymania przystanków, zakup ramek/gablot do rozkładów jazdy niezbędnych do
bieżącego zamieszczania informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej, zakup
tablic informacyjnych z nazwami przystanków (80.960 zł), remonty przystanków (50.000 zł),
konserwacja i utrzymanie wiat (294.000 zł) – 424.960 zł (przedstawione w części IV
w Tabeli 15); źródłem finansowania będą dochody z tytułu korzystania z przystanków
autobusowych,
2) drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 3.143.500 zł (PW 12.047.685 zł),
z tego:
a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych – 2.857.500 zł (m.in.: zakupu
energii do sygnalizacji świetlnych, zakupu usług remontowych dróg, w tym remonty bieżące
dróg, remonty sygnalizacji świetlnej, remonty oznakowania pionowego i montaż elementów
zabezpieczających ruch oraz utrzymanie obiektów inżynierskich i kanałów technologicznych,
zakupu usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, opłat z tytułu zakupu
telefonii komórkowej – sygnalizacje uliczne, zakupu usług dotyczących analiz, opinii
i opracowań)
b) zakup usług remontowych – zadanie pn. Remont nawierzchni ul. Pstrowskiego w Olsztynie na
odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Dworcową (bez skrzyżowania)
– 80.000 zł,
c) zakup usług remontowych – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione
w części V w Tabeli 16) – 206.000 zł;
PW 2019 r. obejmuje realizację zadania pn. Remont ul. Leonharda w Olsztynie na odc. od zjazdu do
OBI do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego - etap 3.3 i 3.4 – 8.773.775 zł (z tego: 4.362.295 zł
w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej z budżetu państwa),
3) drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 7.748.500 zł (PW 11.724.442 zł), z tego:
a) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 6.647.500 zł (m.in.: zakup energii
do sygnalizacji świetlnych, zakup usług remontowych dróg, w tym remonty bieżące dróg,
remonty sygnalizacji świetlnej, remonty oznakowania pionowego i montaż elementów
zabezpieczających ruch oraz utrzymanie obiektów inżynierskich i kanałów technologicznych,
zakup usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, opłat z tytułu zakupu usług
telefonii komórkowej – sygnalizacje uliczne, zakup usług dotyczących analiz, opinii
i opracowań),
b) zakup usług remontowych – zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione
w części V w Tabeli 16) – 1.101.000 zł,
4) pozostała działalność (rozdz. 60095) – 1.317.830 zł (PW 1.247.814 zł), z tego:
a) wydatki dotyczące m.in. opłat za energię do urządzeń ITS, zakupu usług remontowych
dotyczących napraw pogwarancyjnych, serwisu sprzętu oraz urządzeń ITS, napraw urządzeń
uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych lub innych zdarzeń nie ujętych w umowie na
konserwację sygnalizacji, uporządkowania placu składowego oraz zakupu ekspertyz, opinii
i analiz – 367.830 zł,
b) zakup usług pozostałych – zadanie pn. System roweru miejskiego – 950.000 zł,
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2. Wydatki majątkowe – 134.880.332,85 zł (PW 28.402.272,42 zł), z tego:
1) zadania roczne (rozdz. 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej)
pn.:
a) Budowa dojścia, dojazdu i miejsc postojowych do peronu Przystanku Osobowego OlsztynDajtki, powstającego w ramach prac prowadzonych na LK 216 Działdowo-Olsztyn – 280.000 zł,
b) Odtworzenie sprzętu ITS – 150.000 zł,
2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 60016, 60095) (przedstawione w części V
w Tabeli 16) – 885.000 zł,
3) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (rozdz. 60095) (przedstawione w Załączniku nr 2
do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn.:
a) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej
i zakup taboru (kod 56023) – 33.424.000 zł,
b) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (kod 60019)
– 91.379.951,05 zł,
c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (kod 60020)
– 8.761.381,80 zł.
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 12.065 zł (PW 14.899,15 zł), dotyczą kosztów zakupu materiałów
i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. #R074 SUMBA.
UMO(Wydział Komunikacji)
Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 240.000 zł (zmiana klasyfikacji z rozdz. 75023; PW 425.000 zł), dotyczą
usuwania pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywania na parkingu depozytowym, sporządzania
opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym.
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki majątkowe (rozdz. 60016) – 2.000.000 zł (PW – 700.000 zł), związane są z realizacją zadania
rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn. Wykup gruntów pod
inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt).
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe – 1.407.000zł (PW 37.636.149,80 zł), z tego:
1) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn. Przebudowa
ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu
obwodnicy (rozdz. 60015) – 157.000 zł,
2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE pn.:
a) Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza
wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16
– węzeł Olsztyn Zachód (rozdz. 60016) – 1.000.000 zł,
b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup
taboru (rozdz. 60095) – 250.000 zł,
przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata
2020-2040.
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UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 40.881 zł (PW 12.975 zł), dotyczą przedsięwzięcia współfinansowanego
ze środków UE pn. #R074 SUMBA (kod 24020), które wynika z podpisanego 28 marca 2018 r.
porozumienia partnerskiego, na podstawie którego Gmina Olsztyn przystąpiła do realizacji projektu #R074
SUMBA. Dofinansowanie Projektu #R074 SUMBA z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
udzielone zostało na podstawie podpisanej umowy z 25 września 2017 r. pomiędzy Partnerem wiodącym:
City of Hamburg (Altona District), Niemcy a Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg (przedstawionego
w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040).
UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)
Wydatki ogółem (rozdz. 60095) – 4.800.000 zł (PW 22.371.820,18 zł).
1. Wydatki bieżące – 300.000 zł, dotyczą kosztów zastępstwa procesowego w związku ze sporem Gminy
Olsztyn z FCC Construccion S.A. – pierwszym Wykonawcą budowy linii tramwajowej.
2. Wydatki majątkowe – 4.500.000 zł dotyczą realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków
UE (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna
na lata 2020-40) pn. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności
(kod 60020).
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 60095) – 92.200 zł (PW 117.908,67 zł w rozdz. 75023), dotyczą wynagrodzeń
i składek od nich naliczanych pracowników Urzędu obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane ze
środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Olsztyna na lata 2020-2040) pn. #R074SUMBA (kod 24020).
II.4. Dział 630 Turystyka
Wydatki bieżące – 300.000 zł (100% PW – 300.000 zł).
UMO(Biuro Promocji i Turystyki)
Wydatki bieżące (rozdz. 63003) – 300.000 zł (PW 234.000 zł), związane są z realizacją zadań mających na
celu upowszechnianie turystyki, z tego: „Visit Olsztyn: Nocujesz-zyskujesz”, zakup urządzenia
multimedialnego – zwiększenie atrakcyjności turystycznej Olsztyna, targi i wydawnictwa turystyczne,
inauguracja sezonu turystycznego, szlak kopernikowski.
II.5. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki ogółem – 9.362.309 zł (73,78% PW – 12.690.117,84 zł).
Wydatki bieżące – 1.504.329 zł (23,67% PW – 6.356.359,84 zł).
Wydatki majątkowe – 7.857.980 zł (124,07% PW – 6.333.758 zł).
Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP9, IIILO, ZSM-E, ZSB, ZSE, ZSEiT,
ZSS
W rozdziale 70095 w planach wydatków: Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 5 i 9, III Liceum Ogólnokształcącego,
Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych, Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych
ujęto kwotę w łącznej wysokości 8.473 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem
wynajmowanych mieszkań zlokalizowanych w zasobach oddanych ww. jednostkom w trwały zarząd, która
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obejmuje opłacenie podatku od nieruchomości od ww. mieszkań, opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków,
opłaty związane z energią elektryczną i gazem oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
1. Wydatki bieżące – 1.093.122 zł (PW 5.931.369,84 zł), z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład 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)
– 218.122 zł (przedstawiona w Załączniku nr 6a do projektu uchwały budżetowej); kalkulacja
dotacji przedmiotowej została zaprezentowana w Tabeli 3.
Tabela 3
(w złotych i groszach)
Kalkulacja dotacji przedmiotowej dla ZLiBK
Zakres stawki jednostkowej wynikający z uchwały Rady Miasta Olsztyna
Lp.

1

Rodzaj wyrobu lub usługi

Wielkość
(jednostka miary)

Stawka
(w zł)

Ogółem kwota
dotacji
(w zł)

Projekt 2020

Projekt 2020

Projekt 2020

2

remont lokali mieszkalnych

239,13 m
x

DOTACJA PRZEDMIOTOWA OGÓŁEM

912,15
x

218 122
218 122

2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – wydatki na działalność bieżącą
zaplanowane zostały w kwocie 565.000 zł (PW 745.228,84 zł), z tego:
a) zadania własne gminy, finansowane środkami własnymi budżetu miasta – 458.000 zł, w tym:
 sporządzanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych do różnych
celów (gospodarka mieniem komunalnym), opinii o wartości lokali mieszkalnych
i niemieszkalnych w formie operatów szacunkowych oraz inwentaryzacji budynków,
wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku ich podziału, oraz wyceny nieruchomości dla potrzeb ustalenia
wysokości jednorazowej opłaty z tytułu uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany
– 390.000 zł,
 różne opłaty i składki – 67.000 zł, w tym. m.in. opłaty za akty notarialne, opłaty sądowe
związane z realizacją wniosków wieczysto-księgowych, należności z tytułu rozliczeń ze
Wspólnotami Mieszkaniowymi związanych z uregulowaniem stanu prawnego
nieruchomości,
b) zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 107.000 zł – opis w części
III.2,
3) pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) – 310.000 zł
(PW 995.000 zł), z tego:
a) wykonanie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy
– 35.000 zł,
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b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i osób prawnych za niedostarczenie
lokali socjalnych – 275.000 zł,
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 70004) – 185.000 zł (PW 110.000 zł), dotyczą zadania Olsztyńskiego
Budżetu Obywatelskiego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej oraz
w części V w Tabeli 16) pn. Zaułek Optymistów kontynuacja zadania z OBO 2019 „Tworzymy
Naturalny Plac zabaw z ogrodem deszczowym” – Os. Zatorze; środki na realizację zadania przekazane
zostaną w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych.
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 199.260 zł (PW 1.845 zł), dotyczą przedsięwzięcia pozostałego
pn. Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040).
UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)
Wydatki majątkowe (rozdz. 70095) – 7.473.720 zł (PW 6.221.913 zł) dotyczą pozostałego przedsięwzięcia
(przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata
2020-2040) pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie
z przeznaczeniem na lokale socjalne (kod 62030).
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 70005) – 402.734 zł (PW 417.062 zł) dotyczą realizacji zadań zleconych powiatu
związanych z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, finansowanych z dotacji celowej
z budżetu państwa w wysokości 121.946 zł (PW 94.170 zł) oraz dofinansowanych ze środków własnych
budżetu miasta w wysokości 280.788 zł (PW 322.892 zł) – opis w części III.2.
II.6. Dział 710 Działalność usługowa
Wydatki ogółem – 2.885.208 zł (91,92% PW – 3.138.967,56 zł).
Wydatki bieżące – 2.823.708 zł (89,96% PW – 3.138.967,56 zł).
Wydatki majątkowe – 61.500 zł (bez PW).
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydatki bieżące (rozdz. 71015) – 605.395 zł (PW 600.968,56 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu
– opis w części III.
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki ogółem (rozdz. 71012) – 77.600 zł (PW 77.600 zł).
1. Wydatki bieżące – 16.100 zł (PW 77.600 zł) dotyczą zakupu sprzętu wykorzystywanego przez Miejski
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Wydatki majątkowe – 61.500 zł (bez PW) dotyczą zadania pn. Zakup sprzętu informatycznego
i poligraficznego na potrzeby państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (przedstawionego
w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej).
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UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 25.000 zł (PW 25.000 zł), związane są z prowadzeniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i obejmują zakup materiałów i wyposażenia biurowego oraz zakup
usług remontowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 452.400 zł (PW 434.400 zł), z tego:
1) zadania związane z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 50.000 zł – opis
w części III.2,
2) bieżące prace geodezyjno-kartograficzne (w tym sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów
formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości niezbędnych dla prawidłowej gospodarki
mieniem komunalnym) oraz usługi związane z prowadzeniem Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta Olsztyna (usługi geodezyjne, informatyczne i inne) – 397.400 zł,
3) różne opłaty i składki – 5.000 zł dotyczą znaczków do opłat za wnioski wieczysto-księgowe.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 71012) – 1.521.713 zł (PW 1.590.999 zł) dotyczą realizacji zadań zleconych
powiatu związanych z gromadzeniem i aktualizacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 337.776 zł (PW 322.536 zł) oraz
dofinansowanych ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 1.183.937 zł (PW 1.243.463 zł) – opis
w części III.2.
PW 2019 r. szkolenia pracowników Urzędu z zakresu tematyki geodezyjnej i kartograficznej w wysokości
25.000 zł (przedstawione w Tabeli 17), których źródłem finansowania były dochody z tytułu udostępnienia
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
UMO(Wydział Urbanistyki i Architektury)
Wydatki bieżące (rozdz. 71004) – 203.100 zł (PW 223.100 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 43.100 zł,
2) zakup usług pozostałych – 80.000 zł, w tym m.in. opracowywanie analiz, studiów i koncepcji oraz opinii
dotyczących zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie i aktualizacja studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzanie projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego,
3) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
w związku z toczącymi się postępowaniami sądowo-administracyjnymi w sprawie kar finansowych
za nieterminowe wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego – 80.000 zł.
II.7. Dział 750 Administracja publiczna
Wydatki ogółem – 69.664.751 zł (98,65% PW – 70.620.750,57 zł).
Wydatki bieżące – 57.761.337 zł (91,14% PW – 63.378.213,27 zł).
Wydatki majątkowe – 11.903.414 zł (164,35% PW – 7.242.537,3 zł).
UMO(Wydział Budżetu)
Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 10.000 zł (bez PW), dotyczą usług doradczych przy wyborze banku
nabywającego obligacje oraz pełniącego funkcję agenta emisji.
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Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki ogółem (75085) – 22.686.816 zł (PW 17.856.209,34 zł).
1. Wydatki bieżące – 10.783.402 zł (PW 10.613.672,04 zł) związane są z bieżącym funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.830.815 zł (PW 3.606.049 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 5.952.587 zł, w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia (2.289.960 zł), obejmujący m.in. zakup sprzętu
komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz programów nie zaliczających się do licencji,
materiały i wyposażenie biurowe,
b) zakup usług remontowych (61.000 zł), obejmujący m.in. konserwację i naprawę systemów
zasilania awaryjnego, drukarek, urządzeń komputerowych,
c) zakup usług pozostałych (3.261.317 zł), obejmujący m.in. dzierżawę urządzeń
wielofunkcyjnych, serwis systemów, wsparcie techniczne,
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (63.000 zł) m.in. zakup usługi dostępu
do łącza internetowego, abonamentów telefonicznych.
2. Wydatki majątkowe – 11.903.414 zł (PW 7.242.537,30 zł), związane są z realizacją:
1) zadania rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej)
pn. Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja − 1.500.000 zł,
2) przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków UE pn. Cyfrowy Olsztyn (kod 66024)
– 10.403.414 zł (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2020-2040).
UMO(Biuro Rady Miasta)
Wydatki bieżące – 853.700 zł (PW 1.084.000 zł), z tego:
1) wydatki związane z obsługą Rady Miasta (rozdz. 75022) – 704.500 zł (PW 726.500 zł), z tego:
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczące diet Radnych Rady Miasta Olsztyna – 625.000 zł,
b) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – 3.130 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące dotyczące m.in. kosztów delegacji krajowych i zagranicznych, zakupu
materiałów i usług pozostałych niezbędnych do prawidłowej pracy Rady – 76.370 zł,
2) wydatki Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 149.200 zł (PW 357.500 zł), z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 3.200 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące dotyczące m.in. wypłat ryczałtów dla Przewodniczących Rad Osiedli,
opłat za wynajem pomieszczeń na siedziby Rad Osiedli, opłat za media – 146.000 zł.
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 2.984.926 zł (PW 2.862.262 zł) związane są z funkcjonowaniem Urzędu, w tym:
1) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Rady Miasta Olsztyna
(rozdz. 75022) – 4.400 zł
2) funkcjonowanie Kancelarii Ogólnej Urzędu (rozdz. 75023) – 372.000 zł (PW 372.000 zł),
3) pozostałe wydatki (rozdz. 75023) – 2.929.980 zł (PW 2.797.462 zł) obejmujące m.in.:
a) zakup materiałów i wyposażenia (meble, krzesła, sprzęt biurowy, papier, tonery) – 500.000 zł,
b) zakup usług remontowych i innych – 510.000 zł,
c) zakup energii – 1.119.000 zł,
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d) opłaty czynszowe za najem powierzchni dla Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, Punktu Obsługi Mieszkańców oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego
– 145.000 zł,
e) ubezpieczenie majątku – 65.000 zł,
f) zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 75.000 zł,
4) zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby Biura Komunikacji i Dialogu
Obywatelskiego (rozdz. 75075) – 33.250 zł (PW 60.000 zł), w tym zadanie Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego (przedstawione w części V w Tabeli 16) – 3.000 zł,
5) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rad Osiedlowych (rozdz. 75095) – 17.296 zł.
UMO(Biuro Promocji)
Wydatki bieżące – 1.746.438 zł (PW 2.751.440 zł), związane są z realizacją zadań mających na celu
promocję Miasta, w tym:
1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(rozdz. 75075) – 60.000 zł (przedstawione w Załączniku nr 6g do projektu uchwały budżetowej)
pn.: Miejska Informacja Turystyczna, mającej na celu promocję oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie
pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie,
2) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane (rozdz. 75075) – 44.500 zł
(PW 58.700 zł), w tym: tłumaczenia dokumentów, codzienne wykonanie hejnału Olsztyna,
3) nagrody o charakterze szczególnym, nagrody pieniężne Prezydenta Olsztyna w konkursach
przeprowadzanych z okazji uroczystości i wydarzeń o charakterze promocyjnym, nagrody pieniężne
(rozdz. 75075) – 36.000 zł,
4) zakup materiałów i wyposażenia (rozdz. 75075) – 70.000 zł (PW 141.670 zł), tj. m.in.: gadżety, albumy
regionalne wydawnictwa książkowe, foldery promocyjne w różnych wersjach językowych oraz
wydawnictwa dotyczące promocji gospodarczej i współpracy międzygminnej,
5) zakup usług pozostałych (rozdz. 75075) – 1.462.000 zł (PW 2.161.800 zł) związanych m.in.
z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, w tym:
a) Olsztyn Green Festiwal – 500.000 zł,
b) Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w PlusLidze piłki siatkowej mężczyzn
– 400.000 zł,
c) Promocja gospodarcza – 50.000 zł,
6) zakup usług obejmujących tłumaczenia – 10.000 zł dotyczą m.in.: pism i dokumentów realizowanych
w ramach współpracy zagranicznej,
7) opłacenie składek członkowskich gminy (rozdz. 75095) – 34.438 zł, z tytułu członkowstwa
w Stowarzyszeniu Gmin Polskie Zamki Gotyckie.
UMO(Wydział Komunikacji)
Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.941.600 zł (PW 2.385.250), z tego:
1) zakup tablic rejestracyjnych – 425.000 zł,
2) zakup druków komunikacyjnych niezbędnych do rejestracji pojazdów, uzyskania uprawnień
do kierowania pojazdami oraz druków związanych z pracami referatu transportu i szkolenia, tj. licencji,
wypisów, legitymacji i zaświadczeń – 1.500.000 zł,
3) dystrybucja komunikatów sms i e-mail do osób wyrabiających stałe dowody rejestracyjne i prawa jazdy
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– 2.900 zł,
4) opłaty za „Portal Starosty”, który umożliwia prowadzenie spraw związanych z pełnieniem ustawowego
nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców – 5.200 zł,
5) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów – 7.500 zł,
6) zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji przesyłanej z zagranicy w sprawach dotyczących
rejestracji pojazdów i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami – 1.000 zł.
PW obejmuje ponadto:
1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków komisji egzaminującej osoby
ubiegające się o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 18.650 zł,
2) usuwanie pojazdów z dróg Gminy Olsztyn i ich przechowywanie na parkingu depozytowym,

sporządzanie opinii na temat wartości pojazdów znajdujących się na parkingu depozytowym
(zmiana klasyfikacji do rozdz. 60095) – 425.000 zł.
UMO(Wydział Finansów)
Wydatki bieżące – 77.755 zł (PW 621.755 zł), z tego:
1) wydatki na zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 25.000 zł, dotyczy m.in. opłaty za przewóz
gotówki z kas Urzędu i pogotowia kasowego,
2) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 52.755 zł, z tego:
a) badanie sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok 2019 – 22.755 zł,
b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek
organizacyjnych – 30.000 zł.
UMO(Wydział Podatków i Opłat)
Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 126.000 zł (bez PW), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe wypłacane biegłym, którzy wydają opinie na zlecenie organu podatkowego,
ekspertom w zakresie prawa podatkowego i tłumaczom przysięgłym – 61.000 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące m.in. zakupu usług pozostałych, opłat związanych z egzekucją
zaległości podatkowych, opłat notarialnych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z egzekucją zaległości
podatkowych – 65.000 zł.
Wydatki zostały przeniesione z rozdz. 75023 (PW 145.500 zł) do rozdz. 75095.
UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
Wydatki bieżące (rozdz. 75045) – 46.000 zł (PW 77.000 zł), z tego:
1) zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej, finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – 26.000 zł (PW 77.000 zł),
2) wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące powiatu na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
– 20.000 zł (do roku 2019 zadanie było finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone powiatu)
– opis w części III.
UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Wydatki bieżące – 160.475 zł (PW 487.063,22 zł), z tego:
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1) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz. 75095) − 18.000 zł; zaplanowana dotacja dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli,
2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wynikające z umów z osobami fizycznymi
wykonującymi opracowania do prac bieżących (rozdz. 75023) – 2.600 zł,
3) zakup usług pozostałych (rozdz. 75023) – 104.000 zł; dotyczy usługi nadania i aktualizacji
długoterminowej oceny zdolności kredytowej, w tym oceny ratingowej oraz aktualizacji Strategii
rozwoju Olsztyna,
4) składka członkowska wynikająca z przynależności Gminy Olsztyn do Stowarzyszenia „Szesnastka” oraz
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk (rozdz. 75095) – 35.875 zł.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące (rozdz. 75095) – 3.580 zł (PW 197.380 zł) obejmują składki członkowskie z tytułu
przynależności Miasta Olsztyna do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich.
Rezygnuje się z realizacji zadań zlecanych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego:
 szkolenia i doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu,
 rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz edukacja obywatelska dzieci i młodzieży – wolontariat,
 podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej,
 zakupu nagród dla laureatów konkursów pod patronatem Prezydenta Olsztyna na najlepszą inicjatywę
roku organizacji pozarządowych oraz „Trzeci sektor w mediach”, zakupu materiałów, wyposażenia
i usług w ramach organizowanych konkursów, festiwali i innych imprez o podobnym charakterze,
organizowanych przez organizacje pozarządowe, objętych patronatem Prezydenta Olsztyna.
UMO(Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego)
Wydatki bieżące (rozdz. 75075) – 226.770 zł (PW 287.500 zł), z tego:
1) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane obejmujące umowy na obsługę
warsztatów w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zakup licencji do zdjęć w ramach
obchodów Dni Wolności – 6.770 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące zakupu usług związanych z promocją Miasta Olsztyna
– 220.000 zł.
UMO(Biuro Obsługi Klienta)
Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 250 zł (PW 250 zł), dotyczą ewentualnych zwrotów należności osobom
wezwanym w celu złożenia wyjaśnienia lub zeznania w toku prowadzonego postępowania
administracyjnego.
UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)
Wydatki bieżące (rozdz. 75023) – 1.101.244 zł (PW 579.244 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 251.244 zł (PW 266.244 zł); dotyczą
dodatkowych wynagrodzeń radców prawnych związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
2) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 850.000 zł (PW 313.000 zł); wydatki obejmują:
opłaty sądowe, koszty biegłego, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze w sprawach, w których stroną
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jest Gmina Olsztyn a prowadzone są przez UMO(P); w 2020 roku przewidziany jest wzrost ilości spraw
w stosunku do lat 2018-2019 w związku z przejęciem spraw związanych z obsługą urzędu oraz
wzrostem zatrudnienia w Biurze spowodowanym włączeniem Radcy Prawnego z UMO(BRM)
w strukturę UMO(P), a także planowanym zatrudnieniem nowego radcy prawnego.
UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)
Wydatki bieżące (rozdz. 75075); PW 400.000 zł związane było z zakupem usług pozostałych dotyczących
Promocji Miasta Olsztyna poprzez sport podczas rozgrywek w I lidze piłki nożnej mężczyzn.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 37.699.197 zł (PW 40.409.556,01 zł), z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej: przygotowania
systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, związanych z obsługą obywateli i wydawaniem
zezwoleń oraz dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego
(rozdz. 75011) – 2.313.911 zł (PW 2.419.049 zł), finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
w wysokości 1.459.446 zł (PW 1.356.457 zł) oraz dofinansowanych ze środków własnych budżetu
miasta w wysokości 854.465 zł (PW 1.062.592 zł) – opis w części III.1,
2) wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy i powiatu (rozdz. 75023) – 35.289.776 zł
(PW 37.889.997,01 zł), z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34.094.132 zł (PW 36.703.384,01 zł), dotyczą
wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń bezosobowych oraz składek od nich naliczanych; spadek
związany m.in. ze zmniejszeniem zatrudnienia w Urzędzie o 15 etatów (w 2019 r. są to wakaty);
plan PW 2019 r. obejmuje:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu obsługujących przedsięwzięcia
współfinansowane ze środków UE pn.:
 #R074SUMBA (kod 24020) – 117.908,67 zł; wydatek w 2020 r. przeniesione do
rozdz. 60095 zgodnego z realizacją przedsięwzięcia,
 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (kod 26038) – 387.732 zł,
 Cyfrowy Olsztyn (kod 26044) – 450.632,40 zł,
 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ośmiu pracowników UMO(KOL),
których wydatek został przeniesiony do rozdz. 75421 w związku z utworzeniem Regionalnego
Centrum Bezpieczeństwa – 488.594,84 zł,
 dodatki specjalne dla pracowników UMO(GGN) wydających zaświadczenia z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w wprawo własności tych gruntów – 641.177 zł,
b) zasądzone renty – 21.600 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu – 1.159.044 zł; wydatki obejmują
m.in. wpłaty na PFRON, badania lekarskie, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, podwyższanie
kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs
oraz szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne), konferencje i seminaria przeprowadzone dla
pracowników,
d) zakup usług pozostałych dotyczy realizacji zadania pn. Zadania ISO 9000 – 15.000 zł,
3) pozostała działalność (rozdz. 75095) – 95.510 zł (PW 100.510 zł), dotyczy opłaty składek
członkowskich wynikających z przynależności Olsztyna do Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin
Warmińsko-Mazurskich.
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II.8. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Wydatki bieżące – 33.030 zł (4,59% PW – 720.346 zł).
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 1.200 zł (PW 1.256 zł), związane są z realizacją zadania z zakresu
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone gminie – opis w części III.1.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 75101) – 31.830 zł (PW 32.000 zł), związane są z realizacją zadania z zakresu
prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania zlecone gminie – opis w części III.1.
II.9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Wydatki ogółem – 36.143.939,82 zł (81,97% PW – 44.092.949,25 zł).
Wydatki bieżące – 25.637.826,77 zł (105,65% PW – 24.265.743,32 zł).
Wydatki majątkowe – 10.506.113,05 zł (52,99% PW – 19.827.205,93 zł).
Straż Miejska
Wydatki bieżące (rozdz. 75416) – 5.925.418 zł (PW 6.301.771,32 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.148.369 zł (PW 5.472.177,58 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 140.100 zł (PW 147.724 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 636.949 zł (PW 681.869,74 zł), w tym m.in.: zakup materiałów
i wyposażenia (151.857 zł), wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(57.500 zł), odpisy na zfśs (123.000 zł), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
i pomieszczenia garażowe (102.403 zł).
Komenda Miejska PSP
Wydatki bieżące (rozdz. 75411) – 17.626.610 zł (PW 16.967.822 zł), związane z funkcjonowaniem KM PSP
w Olsztynie, w tym z realizacją zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową
i ratownictwem, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis
w części III.2.
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 997.269,72 zł (PW 379.450 zł), z tego:
1) funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 21.250 zł, w tym: zakup
sprzętu i paliwa do samochodów gaśniczych, zakup energii i wody, abonament telefoniczny za system
ostrzegania na wodzie, ubezpieczenie majątku,
2) realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 44.800 zł, w tym zakup: materiałów
i wyposażenia, energii, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz ubezpieczenia samochodu.
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3) funkcjonowanie Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa (rozdz. 75421) – 931.219,72 zł (bez PW),
dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, energii oraz usług remontowych, opłat z tytułu usług
telekomunikacyjnych, opłat i składek, obejmujących ubezpieczenie budynku, sprzętu i inne, z tego:
a) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 400.487,89 zł,
b) udział Gminy Olsztyn – 530.731,83 zł,
(przedstawionych w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej).
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki ogółem – 10.509.113,05 zł (PW 19.197.705,93 zł).
1. Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 3.000 zł (PW 4.500 zł), dotyczą zakupu wody od PWiK Sp. z o.o.
na potrzeby ppoż.
2. Wydatki majątkowe – 10.506.113,05 zł (PW 18.193.205,93 zł), dotyczą przedsięwzięcia
współfinansowanego ze środków UE pn. Bezpieczny MOF (rozdz. 75421) (przedstawionego
w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040).
UMO(Wydział Finansów)
Wydatki bieżące (rozdz. 75495) – 2.500 zł (PW 5.000 zł), dotyczą planowanych wypłat świadczeń
rekompensujących udział w ćwiczeniach wojskowych.
UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
Wydatki bieżące – 467.400 zł (PW 852.200 zł), z tego:
1) dotacja celowa z budżetu miasta udzielona w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(przedstawionych w Załączniku nr 6g do projektu uchwały budżetowej), z tego:
a) zadanie pn. zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się i uprawiających sporty
wodne na akwenie Jeziora Ukiel w Olsztynie (rozdz. 75415) – 220.000 zł,
b) zadanie pn. Pomoc ptakom, polegające na udzielaniu pomocy kontuzjowanym ptakom
(rozdz. 75421) – 30.000 zł (przedstawione w części IV.2 w Tabeli 13); źródłem finansowania będą
dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
2) wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412)
– 40.000 zł, w tym m.in.: planowana wypłata ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach
ratowniczych druhom, opłaty za gospodarowanie odpadami, naprawę wozu oraz wykonanie badań
profilaktycznych,
3) zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) – 161.400 zł, w tym m.in. zakup materiałów
i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,
4) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75421) – 16.000 zł; wydatki obejmują m.in. zakup
materiałów oraz usług pozostałych.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 75421) – 615.629,05 zł (bez PW), dotyczą wynagrodzenia, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego i składek od nich naliczanych pracowników Regionalnego Centrum
Bezpieczeństwa, z tego stanowiące:
1) udział Powiatu Olsztyńskiego na podstawie zawartego porozumienia – 295.111,11 zł,
2) udział Gminy Olsztyn – 320.517,94 zł;
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(przedstawionych w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej).
Środki w wysokości 488.594,84 zł dotyczą pracowników UMO(KOL) ujętych w 2019 r. w rozdz. 75023,
natomiast kwota 127.034,21 zł związana jest z planowanym zatrudnieniem dodatkowo 3 osób.
II.10. Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
Wydatki bieżące – 462.000 zł (100% PW – 462.000 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 2.400 zł (PW 2.400 zł) związane z realizacją zadania udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III.2.
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 4.800 zł związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III.2.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 443.313 zł (PW 443.313 zł) związane z realizacją zadania udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,
nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294), finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III.2.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 11.487 zł, związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III.2.
II.11. Dział 757 Obsługa długu publicznego
Wydatki bieżące – 11.614.794,66 zł (147,92% PW – 7.852.046,99 zł)
UMO(Wydział Budżetu)
Wydatki bieżące (rozdz. 75702) – 11.614.794,66 zł (PW 7.852.046,99 zł), z tego:
1) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 415.000 zł
(PW 387.100 zł), z tego:
a) prowizja od emisji obligacji – 336.500 zł,
b) odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – 500 zł,
c) opłaty za rejestrację i obsługę obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
– 40.000 zł,
d) wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst i związane z tym opłaty roczne do KNF – 38.000 zł,
2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – 11.199.794,66 zł (PW 7.464.946,99 zł),
z tego:
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a)
b)
c)
d)

odsetki od kredytów zaciągniętych do 2014 r. – 1.583.009 zł,
odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009-2010 – 37.188 zł,
odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 10.000 zł,
odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych – 8.894.770 zł, z tego:
 odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2005 i 2006 r. – 122.045 zł,
 odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 3.474.996 zł,
 odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2018 r. – 2.624.496 zł,
 odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2019 r. – 2.673.233 zł,
f) odsetki od papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2020 r. – 674.827,66 zł;
PW obejmuje kwotę 1.077.859 zł odsetek od kredytów i pożyczek ujętych w 2019 r. w §8070; od 2020 r.
ujęte są w § 8110.

II.12. Dział 758 Różne rozliczenia
Wydatki bieżące – 19.211.026 zł (150,19% PW – 12.791.329,22 zł).
UMO(Wydział Budżetu)
Wydatki bieżące – 13.200.020 zł, z tego:
1) zwrot części opłat manipulacyjnych w związku z wcześniejszą spłatą pożyczek remontowych
udzielonych w latach ubiegłych wspólnotom mieszkaniowym (rozdz. 75814) – 20 zł,
2) rezerwa ogólna (rozdz. 75818) – 1.460.000 zł (obligatoryjna); zgodnie z zapisami art. 222 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) jej
wysokość nie może być niższa niż 0,1% planowanych wydatków budżetu,
3) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (rozdz. 75818)
– 3.840.000 zł (obligatoryjna); zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1398) jej wysokość nie może być niższa niż 0,5% planowanych
wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i składki
od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu,
4) rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz
Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne (rozdz. 75818) – 7.900.000 zł
(fakultatywna).
Wydział Edukacji
Wydatki bieżące – 1.435.328 zł (PW 3.665.520,60 zł), z tego:
1) zwrot subwencji (rozdz. 75801) – 535.328 zł; zwrot powiatowej części oświatowej subwencji ogólnej za
2015 r. po przeprowadzonych audytach w Zespole Placówek Specjalnych oraz Zespole Szkół
Specjalnych - sprawy są w trakcie rozpatrywania w Ministerstwie Finansów,
2) zwrot kosztów poniesionych na dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin
(rozdz. 75809) – 150.000 zł; planowane wydatki związane ze zwrotem, na podstawie art. 50
ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2203 z późn. zm.), kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Gminy Stawiguda,
Barczewo, Purda, Jonkowo, Dywity i Gietrzwałd na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Olsztyna,
a uczęszczające do położonych na terenie tych Gmin przedszkoli samorządowych,
3) zwrot kosztów dotacji (rozdz. 75809) – 750.000 zł; planowane wydatki związane ze zwrotem,
na podstawie art. 51 ust. 1-3 oraz 7-9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań
oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.), kosztów dotacji udzielonych przez Gminy
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Stawiguda, Barczewo, Gietrzwałd, Jonkowo, Dywity i Jeziorany na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta
Olsztyna, a uczęszczające do położonych na terenie tych Gmin przedszkoli niepublicznych.
UMO(Wydział Finansów)
Wydatki bieżące – 4.575.678 zł (PW 3.724.691 zł), z tego:
1) zapłata podatku VAT (rozdz. 75814) – 520.000 zł, dotyczy zabezpieczenia środków na rozliczenia
korekty rocznej deklaracji VAT,
2) wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów
(tzw. janosikowe) (rozdz. 75832) – 4.055.678 zł; kwota zgodna z informacją Ministra Finansów,
Inwestycji i Rozwoju ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. dotyczącą rocznych planowanych
kwot subwencji, udziałów oraz wpłat powiatów do budżetu państwa, ujętych w projekcie ustawy
budżetowej na 2020 r.
II.13. Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki ogółem – 495.072.445,35 zł (PW 493.628.646,14 zł).
1. Wydatki bieżące – 482.543.098,67 zł (PW 467.440.445,06 zł),
2. Wydatki majątkowe – 12.529.346,68 zł (PW 26.188.201,08 zł).
W ramach działów 801 i 854 realizowane są, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818), niżej wymienione zadania:
 zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej w prowadzonych przez
Miasto Olsztyn szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach specjalnych, szkołach
zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, przedszkolach, przedszkolach specjalnych, placówce
doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, placówce wychowania pozaszkolnego, świetlicach szkolnych dla uczniów, szkolnych
schroniskach młodzieżowych, bursach,
 dotowanie publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne inne
niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.
Wydatki związane z wykonaniem tych zadań realizowane są przez 69 oświatowych jednostek budżetowych
prowadzonych przez Miasto Olsztyn o zróżnicowanej strukturze organizacyjnej oraz szkołę podstawową
z obsługą finansową zapewnioną przez Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku. Zadania w działach 801 i 854
realizują ponadto następujące jednostki organizacyjne miasta i komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Olsztyna:
 Wydział Edukacji,
 Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
 Wydział Inwestycji Miejskich,
 Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych,
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
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Tabela nr 4
Wydatki ogółem w podziale na dysponentów budżetu
Dysponent

PW 2019

Plan na 2020 r.

Dynamika
wzrostu
lub spadku w %

Jednostki oświatowe wraz z OCPD

335 003 821,86

348 116 709,67

3,91

Wydział Edukacji

133 016 158,20

131 954 741,00

- 0,80

170,00

3 865,00

2 173,53

24 727 496,08

14 646 129,68

- 40,77

1 000,00

1 000,0

0,00

880 000,00

350 000,00

- 60,23

493 628 646,14

495 072 445,35

0,29

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej
i Organizacji Pozarządowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem

Tabela nr 5
Wydatki bieżące w podziale na dysponentów budżetu
Dysponent

PW 2019

Plan na 2020 r.

Dynamika
wzrostu
lub spadku w %

Jednostki oświatowe wraz z OCPD

333 393 116,86

347 283 492,67

4,17

Wydział Edukacji

133 016 158,20

131 604 741,00

- 1,06

170,00

3 865,00

2 173,53

150 000,00

3 300 000,00

2 100

1 000,00

1 000,0

0,00

880 000,00

350 000,00

- 60,23

467 440 445,06

482 543 098,67

3,23

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Wydział Inwestycji Miejskich
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej
i Organizacji Pozarządowych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Razem

Tabela nr 6
Wydatki majątkowe w podziale na dysponentów budżetu
Dysponent
Jednostki oświatowe

PW 2019

Plan na 2020 r.

Dynamika
wzrostu
lub spadku w %

1 610 705,00

833 217,00

- 48,27

0,00

350 000,00

x

Wydział Inwestycji Miejskich

24 577 496,08

11 346 129,68

- 53,84

Razem

26 188 201,08

12 529 346,68

- 52,16

Wydział Edukacji

Projektowana kwota wydatków na 2020 r. w działach 801 i 854 wynosi łącznie 495.072.445,35 zł (wydatki
bieżące i majątkowe, w tym finansowane ze środków zewnętrznych), z tego:
1) wydatki bieżące – 482.543.098,67 zł (103,23% PW – 467.440.445,06 zł),
2) wydatki majątkowe – 12.529.346,68 zł (47,84% PW – 26.188.201,08 zł).
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Projektowana kwota wydatków finansowana będzie ze:
1) środków własnych miasta w wysokości 307.202.434 zł, w tym z:
a) prognozowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej – 291.679.653 zł, z tego cześć gminna
127.171.612 zł, a część powiatowa 164.508.041 zł,
b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – opłaty za świadczenia udzielane przez
przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
– 1.444.407 zł,
c) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego – 4.205.297 zł,
d) opłat za korzystanie z burs szkolnych – 2.564.578 zł,
e) opłat za usługi noclegowe świadczone przez SSM – 1.782.838 zł,
f) opłat za wyżywienie uczniów i pracowników jednostek oświatowych – 5.525.661 zł,
2) środków z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
– 8.005.527 zł,
3) środków zewnętrznych związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych ze środków unijnych
– 5.277.884,85 zł (środki UE – 4.997.783,91 zł, środki BP – 280.100,94 zł),
4) środków zewnętrznych z innych źródeł – 922.690 zł, z tego na realizację zadania:
a) Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej – 15.500 zł,
b) Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej – 320.990 zł,
c) Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 577.200 zł (realizacja zadania zgodnie
z Porozumieniem Nr MEN/2018/DWKI/847 z dnia 16 maja 2018 r.),
d) Cyfrowa Rodzina – 9.000 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową miasta do projektowania kwot wydatków na 2020 r. przyjęto liczne
ograniczenia. Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek zostały zmniejszone w stosunku do
wydatków realizowanych w 2019 r.
***
Prognozowane wydatki bieżące (w tym finansowane ze środków zewnętrznych) w wysokości
482.543.098,67 zł (103,23% PW – 467.440.445,06 zł), to wydatki na:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.971.016,06 zł (109,10% PW – 265.776.781,49 zł),
2) dotacje podmiotowe – 128.000.000 zł (97,71% PW – 131.002.843,43 zł),
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.721.008,60 zł (64% PW – 2.688.974 zł),
4) pozostałe wydatki – 62.851.074,01 zł (92,47% PW – 67.971.846,14 zł).
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.971.016,06 zł (109,10% PW – 265.776.781,49 zł),
w tym:
1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 176.855.959 zł (107,74% PW – 164.143.263,40 zł).
Na wynagrodzenia nauczycieli ze środków własnych (§4010) przeznaczono kwotę 176.855.959 zł
(włącznie z OCPD), co stanowi 107,74% wzrostu do PW2019. Przy czym zaznaczyć należy,
że w planach finansowych jednostek oświatowych na 2020 r. nie zostały uwzględnione środki
na pokrycie kosztów odpraw dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę i rentę, wypłatę
nagród jubileuszowych oraz koszty ewentualnych dodatków uzupełniających – kwoty przewidywane
do wydatkowania z tych tytułów zostały zaprezentowane w Tabeli nr 7.
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Widoczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli to skutek wprowadzonej od września 2019 r. podwyżki
wynagrodzeń dla nauczycieli. Projektowana kwota wydatków nie obejmuje zapowiadanego wzrostu
wynagrodzeń nauczycieli o 6% w 2020 r.
Projektowana kwota na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na 2020 r. nie uwzględnia środków
w wysokości 4.398.435 zł na: odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem
na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także nagrody jubileuszowe. Środki te zostały
zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2020 r., zgłoszone do rezerwy celowej budżetu Miasta
Olsztyna na 2020 r. i będą przekazywane do planów finansowych jednostek oświatowych w miarę
potrzeb – kwoty przewidywane do wydatkowania z tych tytułów zostały zaprezentowane w Tabeli nr 7.
Tabela nr 7
Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
oraz nagrodach jubileuszowych dla nauczycieli (bez OCPD)
odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę - nauczyciele
2 039 683
nagrody jubileuszowe - nauczyciele

2 358 752

RAZEM

4 398 435

2) wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami – 46.867.036 zł (110,72%
PW– 42.327.585,74 zł).
Na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami (włącznie z OCPD), które obejmują
wynagrodzenia osobowe pracowników ujęto w planach finansowych jednostek kwotę w łącznej
wysokości 46.867.036 zł. Przy projektowaniu wydatków na wynagrodzenia dla pracowników
niebędących nauczycielami odstąpiono od dotychczas stosowanego sposobu ich prognozowania.
W związku z trudną sytuacją miasta przyjęto pozostawienie wynagrodzeń na poziomie wynikającym
z obecnych umów, natomiast ich zwiększenie dotyczyć mogło jedynie wynagrodzeń pracowników,
którzy od 1 stycznia 2020 r. nie osiągaliby minimalnego wynagrodzenia w wysokość 2.600 zł. Sytuacja
to dotyczy 892,83 etatów, a skutek finansowy łącznie wynosi ok. 7.880.000 zł (przedstawiona kwota
obejmuje wynagrodzenia osobowe ok. 6.600.000 zł i składki naliczane od wynagrodzeń).
Projektowana kwota na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami na 2020 r.
nie uwzględnia środków w wysokości 2.410.419 zł na: odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, a także nagrody
jubileuszowe. Środki te zostały zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2020 r., zgłoszone
do rezerwy celowej budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. i będą przekazywane do planów finansowych
jednostek oświatowych w miarę potrzeb – kwoty przewidywane do wydatkowania z tych tytułów zostały
zaprezentowane w Tabeli nr 8.
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Tabela nr 8
Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę
oraz nagrodach jubileuszowych dla pracowników niebędących nauczycielami (bez OCPD)
1 463 586
odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę – pracownicy
niebędący nauczycielami
nagrody jubileuszowe – pracownicy niebędący nauczycielami

946 833
2 410 419

RAZEM

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.027.568 zł (120,22% PW – 14.163.303,54 zł).
Wzrost wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§4040) spowodowany jest wzrostem
w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem zwiększenia wynagrodzeń dla
nauczycieli od 1 września 2019 r. oraz brakiem możliwości dokonania precyzyjnego oszacowania
wysokości odliczeń powodujących zmniejszenie podstawy naliczenia.
4) składki naliczane od wynagrodzeń (jednostki oświatowe wraz z OCPD) – 46.491.251 zł (111,42% PW
– 41.724.323,31 zł).
Wzrost z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§§4110, 4120) wynika m.in. ze wzrostu wynagrodzeń nauczycieli
od 1 września 2019 r., zwiększenia wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych, jak również braku
możliwości dokonania precyzyjnego oszacowania wysokości odliczeń powodujących zmniejszenie
podstawy naliczenia.
Dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom
i szkołom publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych - 128.000.000 zł (97,97% PW – 130.653.544 zł)
Na podstawie art. 15-21, art. 25, art. 26 i art. 28-30 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 ze zm.) na jednostce samorządu terytorialnego ciąży obowiązek
udzielenia dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oraz przedszkolom i szkołom
publicznym prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. Jest
to grupa wydatków, która stanowi największy procent łącznej kwoty projektowanych wydatków bieżących.
Dotacje dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych są dotacjami podmiotowymi i służą dofinansowaniu działalności bieżącej ustawowo
wskazanego podmiotu.
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne prowadzone przez podmioty
inne niż jednostka samorządu terytorialnego zapewniają uczniom możliwość realizacji obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki oraz uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.
Szkoły publiczne prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych różnią się
od szkół niepublicznych tym, że zapewniają bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
podczas gdy w szkołach niepublicznych nauka jest odpłatna.
Prognozowana kwota dotacji, o których mowa wyżej oszacowana została na podstawie złożonych wniosków
o udzielenie dotacji na 2020 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych prowadzące
niepubliczne i publiczne przedszkola, szkoły i placówki, w tym 9 nowych jednostek oświatowych
w stosunku do 2019 r.:
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 3 niepubliczne przedszkole,
 2 publiczne przedszkola,
 2 niepubliczne licea ogólnokształcące dla młodzieży,
 1 niepubliczne liceum ogólnokształcące dla dorosłych,
 1 niepubliczna szkoła policealne dla dorosłych;
Ponadto uwzględniono:
a) zapisy art. 25 ust. 5 oraz art. 26 ust. 5 ww. ustawy nakładające na jednostkę samorządu terytorialnego
obowiązek udzielenia jednorazowej dotacji na każdego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
i szkoły policealnej, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, pod warunkiem że organ
prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio
świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy
od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę. Obecnie jest to kwota 937,91 zł. Dotacja ta wypłacana jest
niezależnie od dotacji jaka przysługuje na tego ucznia w ciągu roku szkolnego;
b) zapis art. 31 ww. ustawy nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego obowiązek wypłaty
jednorazowej dotacji na każdego słuchacza, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy.
W przedłożonym materiale na 2020 r. o dotację tego typu ubiega się 14 niepublicznych szkół (1.775
słuchaczy) i jedna szkoła publiczna (500 słuchaczy) - kwota na jednego słuchacza wynosi obecnie
3.836,91 zł;
c) stawki dotacji obecnie udzielane wyliczone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych tj.
 dla przedszkoli i oddziału przedszkolnego - na podstawie podstawowej kwoty dotacji wyliczonej
odpowiednio zgodnie z art. 12 i art. 19 ww. ustawy;
 dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz
szkoły publicznej specjalnej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
– jako iloczyn kwoty przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz
wskaźnika zwiększającego wyliczonego na podstawie art. 14 ww. ustawy;
 dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz
szkół niepublicznych, w których taki obowiązek nie występuje – w wysokości równej kwocie
przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej,
 dla części dotowanych jednostek oraz tym jednostkom, do których uczęszczają
wychowankowie/uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinie
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju - na podstawie kwot przyznanej miastu części
oświatowej subwencji ogólnej.
Informacja o należnych kwotach dotacji na 2020 r. będzie znana w maju omawianego roku po
otrzymaniu przez Miasto Olsztyn metryczki subwencji oświatowej na 2020 r. w przypadku:
 szkół publicznych i niepublicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki,
 szkół publicznych i niepublicznych w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki,
 wychowanków/uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
oraz po:
 dokonanej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
(aktualizacja dokonywana jest corocznie w kwietniu oraz październiku) w przypadku publicznych
i niepublicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego,
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wyliczeniu wskaźnika zwiększającego w przypadku szkół publicznych, w których realizowany jest
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) – 1.721.008,60 zł (64% PW – 2.688.974 zł)
Planowany spadek wydatków w 2020 r. w stosunku do PW2019 wynika przede wszystkim z wykazania
w PW2019 wypłaconych odpraw nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji przygotowały informację do opracowania
projektu budżetu na 2020 r. w §3020 uwzględniając:
 środki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp i ekwiwalenty pieniężne,
 środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,2%
kalkulowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
 środki na świadczenia dla pracowników, o których mowa w § 1 pkt 1 uchwały Nr 246/23/02 Zarządu
Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za korzystanie
z wyżywienia przez pracowników przedszkoli.
Ujęte w projekcie kwoty planu na 2020 r. nie zawierają wydatków na odprawy dla nauczycieli w związku
z art. 20 ust. 2 i art. 22 ust. 2 i 2a ustawy – Karty Nauczyciela. Środki te zostały zgodnie z założeniami do
projektu budżetu na 2020 r., zgłoszone do rezerwy celowej budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. i będą
przekazywane do planów finansowych jednostek oświatowych w miarę potrzeb – kwoty przewidywane do
wydatkowania z tych tytułów zostały zaprezentowane w Tabeli nr 9.
Informacja o planowanych do wypłaty w 2020 r. odprawach (bez OCPD)
Odprawy z tytułu określonego w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela - nauczyciele

Tabela nr 9
271 422
271 422

RAZEM

Pozostałe wydatki bieżące – 62.851.074,01 zł (92,47% PW – 67.971.846,14 zł)
Wydatki dotyczące finansowania działalności jednostek w związku z trudną sytuacją finansową miasta
zostały zaprojektowane na 2020 r. w niższej wysokości niż realizowane w 2019 r. Obejmują m.in. tzw.
wydatki rzeczowe objęte tzw. „limitem” (3.385.757 zł) oraz wpłaty na PFRON, zakup środków żywności,
energii, usług zdrowotnych, usług pozostałych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Poniżej zamieszczono porównanie wydatków planowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych na 2020 r. oraz PW2019.
Tabela nr 10
Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych wraz z OCPD (§4440)
Plan na
Dynamika wzrostu
PW 2019
Dział
2020 rok
lub spadku w %
Razem dział 801 i 854 w tym:

13 260 276,00

13 423 127,28

1,23

nauczyciele

11 618 565,00

11 782 890,44

1,41

pracownicy niebędący nauczycielami

1 641 711,00
1 640 236,84
- 0,09
Zgodnie z przepisami prawa odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostaną zweryfikowane
z uwzględnieniem faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych oraz faktycznej wysokości pobieranych przez
nauczycieli będących emerytami lub rencistami emerytur i rent.
290

***
Wydatki majątkowe na 2020 r. wynoszą 12.529.346,68 zł i związane są m.in. z realizacją przez Wydział
Inwestycji Miejskich przedsięwzięcia pn. Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów.
***
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146 i 85446)
Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.
poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia
zawodowego nauczycieli w projekcie budżetu Miasta Olsztyna na 2020 r. zaplanowano środki w wysokości
0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, tj. w łącznej
wysokości 1.418.097 zł.
Środki, o których wyżej mowa zaplanowane zostały w całości w Wydziale Edukacji w rozdziałach 80146
i 85446, z czego w rozdziale 80146 w kwocie 1.268.918 zł oraz w rozdziale 85446 w kwocie 149.179 zł.
W 2020 r., po wejściu w życie zarządzenia Prezydenta Olsztyna w sprawie ustalenia planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat
za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2020 rok, ujęte w projekcie
planu Wydziału Edukacji środki przekazane zostaną do planów jednostek oświatowych zgodnie
z zatwierdzonym przez Prezydenta Olsztyna w ww. zarządzeniu podziałem.
***
Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)
Spełniając ustawowy obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot
kosztów przejazdu z i do szkoły w projekcie budżetu ujęte zostały wydatki na ten cel w wysokości
497.435 zł (119,33% PW2019 – 416.854,64 zł).
Dowożeniem w 2020 r. objęci zostaną uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niesłyszących, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 18. Ponadto Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Olsztyna realizował będzie ustawowy obowiązek w zakresie zapewnienia przez gminę dowozu dzieci
objętych kształceniem specjalnym z i do szkoły.
***
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego oraz dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i klasach dotychczasowego
gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach,
branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdz. 80149, 80150, 80152)
w jednostkach prowadzonych przez Miasto Olsztyn
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) nakładającego na organy prowadzące szkoły
samorządowe mają obowiązek wydzielenia w planach finansowych samorządowych szkół i placówek
oświatowych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
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pracy dla dzieci i młodzieży. Od 2018 r. wydatki na realizację ww. zadań są klasyfikowane w trzech
rozdziałach:
 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego,
 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w szkołach podstawowych,
 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach
artystycznych
i przeznaczane są na realizację postanowień zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Od 1 stycznia 2019 r. nie stosowana jest zasada proporcjonalności wydatków wprost nie związanych
z realizacją orzeczenia w całości wydatków jednostki.
Prognozowana kwota wydatków na realizację zadania, o którym mowa wyżej wynosi łącznie 9.588.354 zł
(115,80% PW – 8.279.774,65 zł) – Tabela nr 11.
Tabela nr 11
Wydatki ze środków własnych w jednostkach oświatowych na pokrycie całości kosztów związanych
z kształceniem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (rozdz.: 80149, 80150, 80152)
Plan na
Dynamika wzrostu
Rozdział
PW 2019
2020 rok
lub spadku w %
80149

1 035 666,89

1 227 054,00

18,48

80150

6 334 842,78

7 868 926,00

24,22

80152

909 264,98

492 374,00

- 45,85

8 279 774,65

9 588 354,00

15,80

Razem rozdział 80149, 80150 i 80152

***
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (rozdz. 80151) prowadzone w jednostkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Olsztyn
Zmiany w ustawie o systemie oświaty, które weszły w życie w dniu 1 września 2012 r. wprowadziły nowe
formy i zasady kształcenia zawodowego w szkołach. Wprowadzono, nową formę kształcenia w szkołach,
tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe, rozszerzając w ten sposób ofertę kształcenia dla dorosłych.
Wydatki z tytułu kwalifikacyjnych kursów zawodowych przeznaczone będą na pokrycie kosztów
wynagrodzeń nauczycieli i liczonych od nich pochodnych (§3020 – pomoc zdrowotna, §§4010 w tym fundusz
nagród, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440), a także innych kosztów wynikających ze zgody Prezydenta Olsztyna
na organizację kursu.
W 2020 r. kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane będą w następujących jednostkach oświatowych:
− Zespół Szkół Budowlanych,
− Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych,
− Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych,
− Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Projektowana kwota wydatków w ww. jednostkach wynosi 1.104.024 zł.
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***
WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH WSPÓŁFINANSOWANE Z DOTACJI CELOWYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA
W roku 2020 dla Gminy Olsztyn z w/w tytułu przewiduje się uzyskanie dotacji w wysokości 8.005.527 zł
(wzrost o 500.880 zł w stosunku do PW2019).
Środki dotacji przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych
w 27 przedszkolach prowadzonych przez Miasto Olsztyn (w tym przedszkole miejskie w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3) i ujęte są w projekcie budżetu w rozdz. 80104
§4010.
Powyższa kwota została wyliczona zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – iloczyn
kwoty rocznej dotacji (1.437 zł) oraz liczby dzieci w roku bazowym, tj. na dzień 30 września br. (5.571).
***
PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE
Wydatki bieżące oświatowych jednostek budżetowych, które realizowane są ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zewnętrznych sklasyfikowane zostały w projekcie budżetu
Miasta Olsztyna na 2020 r. w dziale 801.
Tabela nr 12
Planowane na 2020 r. wydatki na przedsięwzięcia bieżące realizowane z udziałem środków zewnętrznych
(klasyfikowane w rozdz. 80195)
Okres
Wydatki
realizacji
planowane do
Lp.
Nazwa przedsięwzięcia
Jednostka odpowiedzialna
realizacji w
Od
Do
2020 r.
wydatki bieżące
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

119 nowych możliwości

Przedszkole Miejskie nr 20

2019

2020

330 701,20

119 nowych możliwości

Przedszkole Miejskie nr 32

2019

2020

70 198,00

119 nowych możliwości

Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 3

2019

2020

183 454,00

Akademia Dwójki

Szkoła Podstawowa nr 2

2018

2021

361 756,29

Szkoła Podstawowa nr 34

2018

2020

24 301,71

Szkoła Podstawowa nr 1

2018

2020

27 706,65

Szkoła Podstawowa nr 13

2018

2020

63 259,42

Szkoła Podstawowa nr 6

2018

2020

31 097,88

Szkoła Podstawowa nr 6

2020

2021

89 566,26

Szkoła Podstawowa nr 2

2019

2021

72 297,00

Erasmus+ (2018) Coup de
Theatre en Warmie-Mazurie
Erasmus+ (2018) INNOWACJA
= MOTYWACJA: jak
inteligentnie i kreatywnie
stosować nowoczesne technologie
w nauczaniu
Erasmus+ (2018) Moje korzenie
stają się naszymi skrzydłami
Erasmus+ (2018) Young
Enterpreneurs at School
"Y.E.S."
Erasmus+ (2019) Doskonalenie
nauczycieli gwarancją
europejskiego rozwoju szkoły
Erasmus+ (2019) Menadżerowie
dobrze zarządzający zasobami
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Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

wydatki bieżące
Erasmus+ (2019) Mobilność
9.
drogą do kompetencji i
efektywności w zawodzie
Erasmus+ (2019) Praktyki
10. zagraniczne - szansa na lepszy
start
Erasmus+ (2019) Uczniowie
walczą z odpadami
żywnościowymi i opakowaniami
11.
poprzez edukację
przedsiębiorczości i naukę opartą
na grze
Erasmus+ (2019) Uczymy się
12.
uczyć na nowo
Erasmus+ (2019) Weź przyszłość
13.
w swoje ręce - żyj fair
14.
15.
16.
17.

Kreatywne desery lodowe
Kwalifikacje i kompetencje
kluczem do sukcesu na rynku
pracy
Modernizacja zawodu - lepszy
start na rynku pracy
Nowe rozwiązania - nowe
perspektywy

18.

Otwarci na wiedzę

19.

Po wiedzę i rozwój zdolności II

20.
21.
22.

Pracownia kreowania wizerunku
i pielęgnacji fryzjerskiej
Spójrz w swoją przyszłość
techniku II
Cyfrowa Rodzina

wydatki majątkowe
Modernizacja zawodu - lepszy
1.
start na rynku pracy
Pracownia kreowania wizerunku i
2.
pielęgnacji fryzjerskiej

Jednostka odpowiedzialna

Okres
realizacji

Wydatki
planowane do
realizacji w
2020 r.

Od

Do

Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych

2019

2020

191 204,58

Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących

2019

2021

427 895,60

Szkoła Podstawowa nr 15

2019

2020

64 533,00

V Liceum Ogólnokształcące

2019

2021

93 001,44

Szkoła Podstawowa nr 15

2019

2021

76 706,00

Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych

2019

2020

20 999,04

Zespół Szkół Budowlanych

2019

2021

1 422 768,10

2019

2020

746 027,50

2019

2020

253 392,20

2018

2020

43 615,94

2018

2020

48 183,88

2019

2021

95 827,50

2019

2021

10 888,00

2019

2020

9 000,00

2019

2020

75 000,00

2019

2021

0,00

Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych
Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa nr 5
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2
Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych
Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 3
Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych
Zespół Szkół EkonomicznoHandlowych

II.14. Dział 851 Ochrona zdrowia
Wydatki ogółem – 7.559.723 zł (76,68% PW – 9.858.856,4 zł).
Wydatki bieżące – 7.211.723 zł (93,63% PW – 7.702.278,4 zł).
Wydatki majątkowe – 348.000 zł (16,14% PW – 2.156.578 zł).
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące (rozdz. 85195) – 6.756 zł (PW 9.000 zł) związane są z wydawaniem decyzji
administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydatki finansowane
są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – opis w części III.1.
Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SP1, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr 2, RDDz Nr 3, CPO-W
Wydatki bieżące – 1.979.072 zł (PW 2.468.938 zł), związane są z opłacanie składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby uprawnione, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
powiatu – opis w części III.2.
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wydatki ogółem – 4.332.551 zł (PW 4.336.765 zł).
1. Wydatki bieżące – 4.304.551 zł (PW 4.311.765 zł), z tego:
1) funkcjonowanie jednostki, w tym Izby Wytrzeźwień – Ambulatorium dla Nietrzeźwych
– 1.341.895 zł (PW 1.236.765 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.172.741 zł
(PW 1.059.021 zł),
2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii – 2.962.656 zł (PW 3.075.000), z tego:
a) zadania z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 68.800 zł, w tym wynagrodzenia
i składki od nich naliczane – 55.250 zł,
b) zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 2.893.856 zł,
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.506.818 zł; program finansowany jest
z dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
(rozdz. 85158).
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 85154) – 28.000 zł (PW 25.000), dotyczą zadania rocznego
(przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn. Budowa ogrodzenia
budynku MZPiTU przy ul. Towarowej 18P.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 921.344 zł (PW 2.744.153,40 zł), z tego:
1) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji
Społecznej w Olsztynie (rozdz. 85154) – 909.344 zł na reintegrację społeczną i zawodową uczestników
centrum (przedstawiona w Załączniku nr 6a do projektu uchwały budżetowej) finansowana z dochodów
z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) dotacja celowa z budżetu miasta udzielana w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(przedstawionych w Załączniku nr 6f do projektu uchwały budżetowej) (rozdz. 85195) – 12.000 zł,
z tego: 10.000 zł na zakup usługi związanej z wystawianiem karty zgonu w przypadku niemożności
ustalenia lekarza rodzinnego lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie zgodnie z ustawą z dnia
31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1473) oraz 2.000 zł na
zakup usług transportowych (transport medyczny) dla osób skierowanych do DPS-ów przez Sąd bez ich
zgody zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1878 z późn. zm.).
Rezygnuje się z realizacji zadań:
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Remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami zewnętrznymi przy Przychodni
Specjalistycznej w Olsztynie (rozdz. 85121),
Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Olsztyna po 70 r.ż. (rozdz. 85149),
Szczepienia przeciwko pneumokokom (rozdz. 85149),
Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia (rozdz. 85195).

II.15. Dział 852 Pomoc społeczna
Wydatki bieżące – 89.196.614,67 zł (98,72% PW – 90.355.471,09 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 39.528.850,67 zł (PW 45.121.197,33 zł), z tego realizacja:
1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
a) Dzienne Domy Pomocy Społecznej (rozdz. 85203) – 5.866.133 zł (PW 6.331.907,79 zł);
w strukturze MOPS funkcjonuje 9 dziennych domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia
o łącznej liczbie miejsc 335,
b) Schronisko dla Bezdomnych (rozdz. 85203) – 548.113 zł (PW 575.635,45 zł); liczba miejsc
w Schronisku od wynosi 36,
c) Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (rozdz. 85203) – 288.037 zł
(PW 280.140,69 zł); liczba miejsc wynosi 12,
d) wydatki finansowane z darowizn (rozdz. 85203) – 4.000 zł (PW 4.000 zł),
e) dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) – 4.275.095 zł (PW 4.775.095 zł),
f) funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego (rozdz. 85220)
– 428.978 zł (PW 483.505,54 zł),
g) prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 38.132 zł; w strukturze MOPS funkcjonują
2 mieszkania chronione przy ul. Kasprowicza 5b,
h) usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 948.323 zł (PW 833.044 zł); usługi opiekuńcze zapewniające
opiekę i wsparcie osobom starszym i niepełnosprawnym realizowane będą poprzez zlecenie
wykonywania usług Centrum Integracji Społecznej, z którym MOPS zawarł porozumienie,
i) prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) – 292.807 zł (PW 288.081 zł); prace społecznie
użyteczne organizowane są na podstawie porozumienia zawartego z Miejskim Urzędem Pracy
w Olsztynie,
j) Noclegownia (rozdz. 85295) – 537.261 zł (PW 550.044 zł); placówka rozpoczęła działalność
z dniem 1 kwietnia 2018 r.; liczba miejsc wynosi 64,
2) zadań własnych, współfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych,
z tego:
a) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji
społecznej (rozdz. 85213) – 673.752 zł (PW 676.061 zł); w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego opieką objęte zostaną osoby pobierające zasiłki stałe oraz osoby realizujące
reintegrację zawodową i społeczną w Centrum Integracji Społecznej,
b) zasiłki okresowe i celowe (rozdz. 85214) – 4.939.614 zł (PW 5.059.223 zł), z tego:
 zasiłki celowe i okresowe finansowane ze środków własnych budżetu Miasta – 1.248.176 zł
(PW 1.195.576 zł),
 zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych
gminy – 3.691.438 zł (PW 3.863.647 zł),
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c) zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 5.124.171 zł (PW 4.888.084 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania własne gminy,
d) funkcjonowanie MOPS (rozdz. 85219) – 12.400.361,67 zł (PW 12.893.212,90 zł), obejmuje wydatki
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki
rzeczowe na obsługę zadań realizowanych przez MOPS; zadanie dofinansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadanie własne gminy (2.538.314 zł) (PW 2.436.924 zł); środki z dotacji
zostaną przeznaczone na działalność MOPS, tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
pracowników socjalnych realizujących zadania w siedzibie MOPS przy al. Piłsudskiego
i w Punktach Pomocy Społecznej rozmieszczonych na terenie miasta oraz materiały biurowe, tonery,
papier, akcesoria komputerowe, druki, środki czystości, drobne wyposażenie itp. oraz opłaty
pocztowe,
e) Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 2.253.598 zł (PW 3.349.583 zł);
wydatki finansowane będą z budżetu miasta (1.000.000 zł) (PW 1.000.000 zł) i z dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy (1.253.598 zł) (PW 2.349.583 zł),
3) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa – opis
w części III.1, z tego:
a)
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego na sprawowanie opieki oraz koszty obsługi zadania (rozdz.
85219) – 73.184 zł (PW 73.825 zł); zadanie realizowane zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),
b)
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85228)
– 910.475 zł (PW 896.051 zł); obejmują wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
– 16.801 zł (PW 16.751 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące – 893.674 zł (PW 879.300 zł).
Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”
Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 7.443.847 zł (PW 7.321.951,01 zł), związane są z bieżącym
funkcjonowaniem i realizacją zadań jednostki, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.466.589 zł (PW 5.257.357,01 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.947.925 zł (PW 2.035.261 zł), obejmujące m.in.: zakup energii
(608.250 zł), zakup środków żywności (531.910 zł), zakup usług pozostałych (246.420 zł), zakup
materiałów i wyposażenia (140.849 zł), zakup usług remontowych (87.642 zł).
Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 342.988 zł
(PW 437.186 zł).
Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące (rozdz. 85202) – 1.929.268 zł (PW 1.906.850,65 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.415.031 zł (PW 1.369.222,65 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 510.837 zł (PW 534.228 zł), obejmujące m.in.: zakup usług m.in.: pranie
pościeli, sprzątanie, wyżywienie pensjonariuszy, dozór i monitoring (290.000 zł), zakup energii
(84.586 zł), zakup materiałów i wyposażenia (34.166 zł), odpisy na zfśs (33.498 zł), zakup leków
i wyrobów medycznych (21.000 zł). Dofinansowanie realizacji zadania własnego powiatu z dotacji
celowej z budżetu państwa wynosi 38.248 zł (PW 39.194 zł).
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Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wydatki bieżące (rozdz. 85205) – 420.000 zł związane są z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym
z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ośrodek
dysponuje 15 miejscami noclegowymi rozmieszczonymi w trzech pokojach. Wydatki finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III.2.
Nowa jednostka budżetowa wyodrębniona z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XIII/215/19 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
„Wyspa” w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania statutu –
Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”
Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 1.240.770 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane
– 974.714 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane
z funkcjonowaniem jednostki – 264.556; wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych gminie – opis w części III.1.
Nowa jednostka budżetowa wyodrębniona z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XIII/214/19 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
„Dworek” z filią w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania
statutu – Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią
Wydatki bieżące (rozdz. 85203) – 1.892.700 zł, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa
na realizację zadań zleconych gminie – opis w części III.1, obejmują:
a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 – 1.261.800 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 828.342 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 2.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu – 431.458 zł;
b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16 – 630.900 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481.081 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 1.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 148.819 zł.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 36.741.179 zł (PW 35.519.272,10 zł), w tym:
1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielane w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(rozdz.: 85202, 85203, 85220, 85228, 85230, 85295) – 28.339.129 zł (PW 26.805.542,90 zł), z tego:
a) dotacje celowe na realizację zadań własnych (przedstawionych w Załączniku nr 6f do projektu
uchwały budżetowej) pn.:
 Organizowanie i prowadzenie usług w domach opieki społecznej (rozdz. 85202) – 4.108.000 zł
(PW 3.664.400 zł),
 Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
(rozdz. 85202) – 552.157 zł (PW 506.084 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej
na zadania własne powiatu – 314.357 zł (PW 302.584 zł),
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Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202)
– 2.894.537 zł (PW 2.633.836 zł), w tym dofinansowanie z dotacji celowej na zadania własne
powiatu – 254.537 zł (PW 283.836 zł),
 Prowadzenie mieszkań chronionych (rozdz. 85220) – 102.600 zł (PW 102.600 zł),
 Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) – 7.887.000 zł (PW 6.289.765 zł),
 Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” (rozdz. 85230) – 1.200.000 zł (PW 824.000 zł);
środki zostaną przeznaczone na przygotowanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS;
zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy,
 Prowadzenie dziennego Klubu Seniora (rozdz. 85295) – 144.000 zł (bez PW); realizacja nowego
zadania odbywać się będzie przy wsparciu programu rządowego Wieloletniego Programu Senior
Wigor na lata 2015-2020; środki w kwocie 57.600 zł stanowią wkład własny w realizację
zadania; program realizowany jest w trybie konkursowym i Gmina Olsztyn co roku aplikuje
o pozyskanie środków w ramach konkursu,
b) dotacja celowa na realizację zadania zleconego (przedstawionego w Załączniku nr 6g do projektu
uchwały budżetowej) pn. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85203)– 11.450.835 zł
(PW 11.358.856 zł), finansowanego w całości środkami z dotacji celowej z budżetu państwa na
realizację zadań zleconych powiatu – opis w części III.2,
2) opłaty za pobyt osób skierowanych przez gminę do domów pomocy społecznej na terenie innych
powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej) (rozdz. 85202)
– 8.250.000 zł (PW 7.618.980,85 zł),
3) zakup usług pozostałych (rozdz. 85203) – 100.000 zł (PW 85.000 zł) planowana kwota wydatków
przeznaczona jest na zakup usług obsługi prawnej postępowań karnych i cywilnych wobec
Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego Helper,
4) zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 52.050 zł, z tego:
a) zwroty odzyskanych składek na ubezpieczenia zdrowotne z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji
celowych z budżetu państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85213) – 900 zł,
b) zwroty dodatków energetycznych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania zlecone gminy (rozdz. 85215) – 150 zł,
c) zwroty odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji
celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy (rozdz.: 85214, 85216, 85230, 85231)
– 51.000 zł; planowane wydatki obejmują zwroty zasiłków okresowych i stałych nienależnie
pobranych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu Pomoc państwa w zakresie
dożywiania oraz nienależnie pobranych świadczeń w formie pomocy dla cudzoziemców z lat
ubiegłych.
II.16. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki bieżące – 6.431.552,81 zł (59,02% PW – 10.896.517,4 zł).
Miejski Urząd Pracy
Wydatki bieżące (rozdz. 85333) – 3.802.691 zł (PW 3.793.289,54 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.397.940 zł (PW 3.374.647,54 zł), w tym koszty
wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników MUP, w szczególności
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pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.) finansowane ze
środków pochodzących z Funduszu Pracy – 382.400 zł; powyższe środki zostaną wycofane z budżetu na
2020 r. w przypadku, gdy do tego czasu nie wpłynie informacja od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej potwierdzająca, że wynagrodzenia pracowników pełniących funkcje doradców klienta na
podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą
finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pracy.
Gmina Olsztyn nie zakłada finansowania z środków własnych wynagrodzeń i składek od nich
naliczanych pracowników pełniących funkcje doradców klienta na podstawie ww. ustawy,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.600 zł,
3) odpisy na zfśs – 87.538 zł,
4) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia,
zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i innych, opłaty
za administrowanie i czynsze, szkolenia pracowników – 310.613 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 489.887,31 zł (PW 4.744.911,22 zł) na realizację przedsięwzięć
współfinansowanych ze środków UE (przedstawionych w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn.:
a) Projekt „Rodzinna układanka” (kod 21218) – 89.450,64 zł,
b) Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na
poprawę obsługi klienta” (kod 21227) – 400.436,67 zł.
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Wydatki bieżące – 1.424.994 zł (PW 1.641.334,66 zł), z tego:
1) funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych oraz wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) – 606.200 zł (PW 708.881,50 zł); wydatki finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu – opis w części III,
2) wydatki związane z pozostałą działalnością Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych (obsługa PFRON) (rozdz. 85395) – 818.794 zł
(PW 932.453,16 zł), z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 622.918 zł (PW 647.214 zł),
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.880 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące – 193.996 zł (PW 196.996 zł), w tym m.in.: zakup materiałów
i wyposażenia (25.260 zł), zakup energii (15.835 zł), zakup usług m.in. zdrowotnych, remontowych
i telekomunikacyjnych (125.380 zł), odpisy na zfśs (17.151 zł).
UMO(Wydział Strategii i Funduszy Europejskich)
Wydatki bieżące (rozdz. 85395) – 113.650 zł (PW 123.658,78 zł), związane są z realizacją zadania
pn. Podwórka z Natury – zwiększenie aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji na rzecz poprawy
jakości oraz atrakcyjności wspólnych przestrzeni lokalnych, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
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zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(przedstawionych w Załączniku nr 6g do projektu uchwały budżetowej) – 80.000 zł,
2) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 5.950 zł, dotyczą świadczenia usług
eksperckich w ramach zadania,
3) pozostałe wydatki – 27.700 zł związane z zakupem usług, materiałów i wyposażenia.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 600.330,50 zł (PW 727.577,25 zł), z tego:
1) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom na realizację zadania (przedstawionego w Załącznikach nr 4 i 6f do projektu uchwały
budżetowej) pn. Dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej (rozdz. 85311) – 311.995 zł, w tym
środki z dotacji z Powiatu Olsztyńskiego – 36.432 zł; dotacja udzielona zostanie dla Stowarzyszenia
Wyjątkowe Serce (77 osób w tym 8 osób z Powiatu Olsztyńskiego) oraz dla Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (60 osób, w tym 8 osób z Powiatu Olsztyńskiego),
2) dotacja celowa z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji
Społecznej w Olsztynie na realizację przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE
(przedstawiona w Załączniku nr 6e do projektu uchwały budżetowej oraz w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Centrum Integracji
Społecznej: Projekt „Aktywni – Przedsiębiorczy - Skuteczni” (kod 21226) (rozdz. 85395)
– 284.335,50 zł (PW 287.680,75 zł),
3) zakup materiałów i wyposażenia związanych z polityką senioralną (rozdz. 85395) – 1.000 zł;
zaplanowane środki przeznaczone zostaną na realizację Programu Bezpieczny Senior oraz działania
Rady Olsztyńskich Seniorów,
4) zakup usług związanych z polityką senioralną (rozdz. 85395) – 3.000 zł; zaplanowane środki
przeznaczone zostaną na realizację Programu Bezpieczny Senior oraz działania Rady Olsztyńskich
Seniorów.
Rezygnuje się z realizacji zadań (rozdz. 85395):
 Zajęcia dla dzieci i młodzieży podtrzymujące romskie tradycje kulturowe,
 Rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów,
 Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością słuchu w życiu społecznym.
II.17. Dział 855 Rodzina
Wydatki ogółem – 227.963.716,76 zł (132,4% PW – 172.184.173,41 zł).
Wydatki bieżące – 226.887.043,8 zł (133,13% PW – 170.425.205,17 zł).
Wydatki majątkowe – 1.076.672.96 zł (61,21% PW – 1.758.968,24 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Wydatki bieżące – 211.740.915 zł (PW 153.273.915,28 zł), z tego na realizację:
1) zadań własnych, finansowanych w całości środkami z budżetu miasta, z tego:
a) działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz. 85502) – 177.343 zł (PW 208.848,38 zł); środki
przeznaczone będą na wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie (136.143 zł) i ich
szkolenia (1.200 zł) oraz zakup usług pozostałych (40.000 zł),
b) wydatki związane ze wspieraniem rodziny (rozdz. 85504) – 382.683 zł (PW 250.671,66 zł); środki
przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zfśs dla asystentów
rodziny oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,
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c) placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego (rozdz. 85504) – 837.185 zł
(PW 847.457,78 zł); wydatki związane z funkcjonowaniem 2 placówek opiekuńczowychowawczych; łączna liczba miejsc w dwóch placówkach wynosi 70,
d) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85508) – 356.000 zł (PW 356.000 zł); wydatki obejmują
świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie
w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze,
e) piecza zastępcza (rozdz. 85508) – 4.775.719 zł (PW 4.221.292,06 zł); planowane wydatki obejmują:
 świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.955.300 zł (PW 2.781.911 zł), w tym m.in. świadczenia
dla rodzin zastępczych na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, dodatek z tytułu
niepełnosprawności oraz świadczenie jednorazowe na pokrycie kosztów związanych
z przyjęciem dziecka do rodziny,
 wynagrodzenia oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania – 1.820.419 zł
(PW 1.439.381,06 zł),
f) pomoc dla osób usamodzielnianych (rozdz. 85510) – 364.000 zł (PW 364.000 zł); wydatki obejmują
świadczenia pieniężne na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki oraz na zagospodarowanie
w formie rzeczowej dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze,
g) Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną (rozdz. 85510) – 1.997.290 zł;
(PW 2.053.096,40 zł) liczba miejsc w Ośrodku wynosi 24; wydatki obejmują wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (1.699.591 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.000 zł) oraz
pozostałe wydatki bieżące (293.699 zł),
2) zadań zleconych, finansowanych w całości środkami z dotacji celowych z budżetu państwa, z tego:
a) świadczenia wychowawcze 500+ oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85501) – 151.735.837 zł
(PW 94.031.438 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (150.447.283 zł),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.120.281 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące
(168.273 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie – opis w części III.1,
b) świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz obsługa tego (rozdz. 85502) – 43.743.946 zł
(PW 42.504.377 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (42.532.193 zł),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.049.813 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące
(161.940 zł); wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań
zleconych gminie – opis w części III.1,
c) wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny
(rozdz. 85502) – 123.600 zł (PW 123.600 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób
fizycznych (120.000 zł) oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.600 zł); wydatki
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie
– opis w części III.1.
d) świadczenie „Dobry Start” oraz koszty obsługi zadania (rozdz. 85504) – 5.266.062 zł
(PW 6.662.406 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.096.100 zł),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (149.228 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (20.734 zł);
wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie i
powiatowi – opis w części III.1 i III.2,
e) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w rodzinach zastępczych (rozdz. 85508) – 1.004.957 zł
(PW 966.774 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (994.908 zł),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.635 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące (1.414 zł);
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wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu
– opis w części III.2,
f) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
(rozdz. 85510) – 505.538 zł (PW 46.611 zł); wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób
fizycznych (500.483 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (4.318 zł) oraz pozostałe
wydatki bieżące (737 zł);wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
zlecone powiatu – opis w części III.2.
Zespół Żłobków Miejskich
Wydatki bieżące – 6.784.979,70 zł (PW 6.484.781,86 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.077.450 zł (PW 5.029.309,89 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup energii, zakup usług, podatek od nieruchomości – 981.052 zł,
3) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Żłobek szansą na powrót do
aktywności zawodowej rodziców (kod 21222) (rozdz. 85505) – 726.477,70 zł.
Świetlica Terapeutyczna Nr 1
Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 600.275,59 zł (PW 583.394,21 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 515.189,59 zł (PW 493.136,21 zł),
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 490 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące – 84.596 zł, w tym: zakup energii (22.500 zł), zakup usług m.in.
remontowych, telekomunikacyjnych i zdrowotnych (7.300 zł), zakup środków żywności (16.000 zł),
odpisy na zfśs (17.500 zł).
Świetlica Terapeutyczna Nr 2
Wydatki bieżące (rozdz. 85504) – 512.542 zł (PW 528.887,54 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 448.061 zł (PW 440.512 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 64.481 zł (PW 88.375,28 zł) w tym: zakup usług m.in. remontowych,
zdrowotnych i telekomunikacyjnych (10.650 zł), podatek od nieruchomości (4.497 zł), zakup środków
żywności (5.073 zł), zakup energii (21.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (7.273 zł), odpisy na zfśs
(12.015 zł).
Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku
Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.707.693,86 zł (PW 2.845.957,03 zł) dotyczą funkcjonowania Pogotowia
Opiekuńczego, które jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego (14 miejsc) oraz Domu
dla Dzieci "W Parku", który jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego (28 miejsc),
z tego:
1) funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego – 1.388.672,90 zł (PW 1.478.188,69 zł), w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.176.010 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.300 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii – 204.362,90 zł,
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2) funkcjonowanie Domu dla Dzieci „W Parku” – 1.266.184 zł (PW 1.314.487,34 zł), w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 998.284 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.000 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii – 250.900 zł.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
Wydatki bieżące (rozdz. 85156) – 4.017,60 zł (PW 4.687 zł), związane są z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem
zdrowotnym.
Rodzinny Dom Dziecka Nr 3
Wydatki bieżące (rozdz. 85508) – 233.993,65 zł (PW 231.997,51 zł), dotyczą funkcjonowania placówki
zapewniającej podopiecznym całodobową opiekę do czasu ewentualnego powrotu do rodziny, umieszczenia
w rodzinie adopcyjnej lub usamodzielnienia, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 149.154,43 zł,
2) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – 39.600 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, czynsze za lokale – 45.239,22 zł.
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Wydatki bieżące (rozdz. 85510) – 2.802.279 zł (PW 2.968.465,19 zł), związane są z funkcjonowaniem
i realizacją zadań jednostki, w tym:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.108.362 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.610 zł, w tym świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania
dziecka,
3) pozostałe wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów
i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych – 674.307 zł.
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe (rozdz. 85505) – 1.076.672,96 zł (PW 1.758.968,24 zł), z tego:
1. zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn.:
a) Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców – 405.000 zł,
b) Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza – 330.000 zł,
2. przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Adaptacja mieszkań na
potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie – 341.672,96 zł.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 1.209.920 zł (PW 3.100.100 zł), z tego:
1) dotacja celowa z budżetu miasta udzielona w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(przedstawionych w Załączniku nr 6f do projektu uchwały budżetowej) pn. Prowadzenie placówek
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2)

3)

4)
5)

wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych
(rozdz. 85504) – 220.000 zł (PW 220.000 zł),
zwroty zaliczek alimentacyjnych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń „Dobry
Start” oraz dodatków wychowawczych z lat ubiegłych, finansowanych z dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania zlecone gminy (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry Start”, dodatki wychowawcze) (rozdz.: 85501, 85502,
85504, 85508) – 431.000 zł,
odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem
procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń
wychowawczych, rodzinnych i związanych z programem „Dobry Start” (rozdz.: 85501, 85502, 85504)
– 33.020 zł,
zakup usług związanych z realizacją Karty Dużej Rodziny (rozdz. 85503) – 1.000 zł,
opłaty za pobyt dzieci z Miasta Olsztyna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych
powiatów (przedstawione w Załączniku nr 4 do projektu uchwały budżetowej) (rozdz. 85510)
– 524.900 zł (PW 348.900 zł).

II.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki ogółem – 140.381.757,52 zł (111,06% PW – 126.402.798,15 zł).
Wydatki bieżące – 95.278.483 zł (103,91% PW – 91.697.615,8 zł).
Wydatki majątkowe – 45.103.274,52 zł (129,96% PW – 34.705.182,35 zł).
Schronisko dla Zwierząt
Wydatki bieżące (rozdz. 90013) – 1.378.089 zł (PW 1.407.623,01 zł) dotyczą funkcjonowania Schroniska
oraz realizacji zadań związanych z podstawową opieką nad bezdomnymi psami i kotami, przeprowadzaniem
procesu adopcji, trwałym oznakowaniem zwierząt, przeprowadzaniem zabiegów sterylizacji i kastracji
bezdomnych zwierząt, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 964.501 zł (PW 904.794,01 zł),
2) wydatki ponoszone w ramach dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze
środowiska, przeznaczone na profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych i pasożytniczych psów i kotów,
zakup karmy dla zwierząt, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu oraz specjalistyczne
leczenie zwierząt bezdomnych – 80.000 zł (PW 169.910 zł) (przedstawione w części IV.2 w Tabeli 13),
3) wydatki finansowane z planowanych darowizn na rzecz Schroniska dla Zwierząt – 30.000 zł,
4) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup energii, zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi remontowe, opłata za trwały zarząd, podatek
od nieruchomości – 303.588 zł (PW 472.829 zł).
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 7.500 zł (PW 7.500 zł) obejmują wydatki na zakup akcesoriów
komputerowych oraz sprzętu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami dla
UMO(SD). Wydatki finansowane są z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (przedstawione w części IV w Tabeli 14).
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Wydatki ogółem – 43.482.261 zł (PW 39.106.516,77 zł).
1. Wydatki bieżące – 36.555.309 zł (PW 37.858.012,77 zł), z tego:
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1) oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 10.988.000 zł (PW 12.165.935 zł), wydatki dotyczące
oczyszczania bieżącego ulic, chodników, zieleni w pasie drogowym, terenów gminy bez
administratora, kąpielisk niestrzeżonych, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników,
oczyszczania targowisk miejskich, utrzymania, oczyszczania i naprawy toalet publicznych oraz
zakupu energii do toalet,
2) utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 5.288.309 zł (PW 6.277.717 zł), z tego:
a) wydatki dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta oraz w Lesie Miejskim, w tym: nasadzeń
zieleni, a także utrzymania fontann i placów zabaw – 4.788.309 zł,
b) zakup usług pozostałych – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione
w części V w Tabeli 16) – 500.000 zł,
3) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) – 5.227.935 zł (PW 5.386.740 zł), z tego:
a) wydatki dotyczące zakupu energii do oświetlenia miasta, utrzymania oświetlenia (konserwacja,
remonty), dzierżawy gruntu pod słupy oświetleniowe oraz montażu i demontażu iluminacji
świątecznej – 5.077.935 zł,
b) zakup usług pozostałych – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione
w części V w Tabeli 16) – 150.000 zł,
4) wydatki dotyczące pozostałej działalności (rozdz. 90095) – 15.051.065 zł (PW 14.027.620,77 zł);
wydatki dotyczą działalności ZDZiT, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.436.590 zł (PW 9.436.402,77 zł); wzrost
związany m.in. z przejęciem zadań kontroli biletów i prowadzeniem windykacji z tytułu
niezapłaconych opłat za przejazd komunikacją miejską i zatrudnieniem 10 dodatkowych
pracowników,
b) zakup materiałów i wyposażenia – zadanie pn. Urządzenia i materiały do ewidencji
i inwentaryzacji składników majątkowych – 40.000 zł,
c) pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą ZDZiT – 4.574.475 zł; dotyczą m.in.
serwisu parkomatów, usług prawnych, usług pocztowych, obsługi Parku Centralnego, opłaty za
ścieki, zakupu energii, utrzymania i remontów budynków administracyjnych oraz pomieszczeń
socjalnych, utrzymania MHT Zatorzanka, ubezpieczenia majątku będącego w trwałym
zarządzie, podatków i opłat oraz kosztów postępowań sądowych związanych z dochodzeniem
należności przez ZDZiT.
2. Wydatki majątkowe – 6.926.952 zł (PW 1.248.504 zł), z tego:
1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn.:
a) Doświetlenie przejść dla pieszych - II etap (rozdz. 90015) – 200.000 zł,
b) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dla obiektu - budynek administracyjny ul. Szrajbera
9/10 - zasilanie rezerwowe (rozdz. 90015) – 10.000 zł,
c) Rozszerzenie funkcjonalności parkomatów (rozdz. 90095) – 1.460.256 zł,
d) Zakup programu eDIOM ZPD wersja przeglądarkowa oraz serwera przeznaczonego do jego
obsługi (rozdz. 90095) – 162.000 zł,
e) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 200.000 zł,
f) Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie (rozdz. 90095) – 300.000 zł.
2) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (rozdz.: 90004, 90015) (przedstawione w części V
w Tabeli 16) – 938.000 zł,
3) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Wzrost efektywności
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energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę,
na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (kod 78014) (rozdz. 90015) – 3.656.696 zł.
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 27.060 zł (PW 44.500 zł), z tego:
1) zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, czasopism, energii i usług telekomunikacyjnych,
związanych z realizacją zadań w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez
pracowników UMO(SD) (przedstawiony w części IV w Tabeli 14) (rozdz. 90002) – 22.060 zł; źródłem
finansowania będą dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) zakup fachowej literatury, czasopism związanych z ochroną środowiska (przedstawiony w części IV
w Tabeli 13) (rozdz. 90095) – 5.000 zł; źródłem finansowania będą dochody pochodzące z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska.
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki majątkowe (rozdz. 90095) – 1.500.000 zł (PW 50.000 zł), związane są z realizacją zadania
rocznego (przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn. Wykup gruntów pod
inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki ogółem – 29.134.403,34 zł (PW 35.439.862,49 zł).
1. Wydatki bieżące – 4.450.310 zł (PW 6.587.441 zł), z tego:
1) wypłata wynagrodzeń bezosobowych i składki od nich naliczane (rozdz. 90095) – 21.600 zł,
2) zakup energii (rozdz. 90095) – 34.000 zł; na potrzeby przepompowni ścieków,
3) zakup usług remontowych (rozdz. 90095) – 2.900.000 zł (PW 3.538.856 zł), z tego:
a) konserwacja urządzeń komunalnych, tj. sieci deszczowej, przepompowni ścieków, rowów
melioracyjnych, separatorów i studni publicznych – 1.100.000 zł,
b) remonty urządzeń komunalnych (w tym awarie urządzeń) – 800.000 zł,
c) zadanie roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej)
pn. Wzmocnienie i odbudowa części muru oporowego wraz ze skarpą przy Szkole Podstawowej
nr 10 w Olsztynie – 1.000.000 zł,
4) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 1.139.710 zł (PW 1.139.710 zł), obejmujących: opłaty
przyłączeniowe do sieci energetycznej oraz gazowej, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury
technicznej w pasie drogowym, czynności odbiorowe przy udziale służb sanitarnych, rozbiórki
budynków i innych obiektów, opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, usługi
prawnicze, opłaty sądowe, usługi zastępstwa procesowego,
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (rozdz. 90095) – 155.000 zł,
6) opłaty na rzecz budżetów jst (rozdz. 90095) – 200.000 zł,
rezygnuje się z realizacji zadania nagrody konkursowe.
2. Wydatki majątkowe – 24.684.093,34 zł (PW 28.852.421,49 zł), z tego:
1) zadania roczne (przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn.:
a) Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego (rozdz. 90015) – 205.000 zł,
b) Dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 90095) – 400.000 zł,
c) Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (rozdz. 90095) – 1.800.000 zł,
2) przedsięwzięcia współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn.:
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a) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (rozdz. 90001)
– 7.346.657,33 zł,
b) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna
(rozdz. 90001) – 3.088.855,19 zł,
c) Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic
Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie (rozdz. 90004) – 111.000 zł,
d) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta
Olsztyna (rozdz. 90005) – 7.671.206,82 zł,
e) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji
(rozdz. 90095) – 1.071.374 zł,
f) Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Olsztyn (rozdz. 90095) – 2.990.000 zł.
UMO(Wydział Środowiska)
Wydatki ogółem – 51.738.196 zł (PW 44.598.035,02 zł).
1. Wydatki bieżące – 51.688.196 zł (PW 44.548.035,02 zł), z tego:
1) zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (przedstawione w części V w Tabeli 16) pn.:
a) Ratujmy Jezioro Długie! Dokonanie ekspertyzy warunków środowiskowych pod kątem działań
ochronno-rekultywacyjnych zbiornika - Os. Nad Jeziorem Długim (rozdz. 90001) – 50.000 zł,
b) Kastracja kotów wolno bytujących (rozdz. 90095) – 50.000 zł,
2) gospodarka odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 51.413.196 zł (PW 44.275.417,02 zł), z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł,
b) zakup usług pozostałych, z tego:
 wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 51.168.196 zł,
 przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi (80.000 zł) oraz audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na
terenie gminy Olsztyn (100.000 zł) – 180.000 zł,
 obsługa prawna – 60.000 zł,
3) wydatki finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie
ze środowiska – 175.000 zł (PW 130.550 zł), z tego:
a) akcja Sprzątanie świata (rozdz. 90003) – 1.000 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup
worków,
b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004)
– 55.000 zł,
c) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 60.950 zł, obejmujący raport z realizacji programu
ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2019 (2.500 zł), usługę
monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł), realizację Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2024 r. (40.000 zł),
d) wydatki dotyczące wykonania opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz
ekspertyz
na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych
(rozdz. 90095) – 53.050 zł,
2. Wydatki majątkowe (rozdz. 90026) – 50.000 zł, dotyczą realizacji zadania (przedstawionego
w Załączniku nr 2a do uchwały budżetowej) pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn; wydatki
finansowane z dochodów pochodzących z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
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UMO(Biuro ds. Obsługi Prawnej)
Wydatki bieżące (rozdz. 90002) – 6.000 zł (bez PW), dotyczą kosztów postępowania sądowego
i prokuratorskiego związanych z egzekucją zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; źródłem finansowania będą dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (przedstawione w części IV.3 w Tabeli 14).
UMO(Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej)
Wydatki majątkowe (rozdz. 90005) – 100.000 zł (PW 310.000 zł) związane są z realizacją zadania
(przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej i w części IV.2 w Tabeli 13)
pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji. Źródłem finansowania wydatków będą dochody z opłat i kar za
gospodarcze korzystanie ze środowiska.
UMO(Jednostka Realizująca Projekt I)
Wydatki ogółem – 2.461.734,18 zł (PW 1.142.597,86 zł).
1. Wydatki bieżące – 204.775 zł (PW 285.875 zł), z tego:
1) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdz. 90001) – 20.000 zł, dotyczą opłat
sądowych związanych z toczącymi się postępowaniami sądowymi związanymi z projektem
pn. Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie,
2) zakup usług pozostałych (rozdz. 90095) – 184.775 zł, dotyczy opłat rocznych z tytułu wyłączenia
gruntów leśnych z produkcji (opłata do 2024 r.) oraz płatności końcowej dla Inżyniera Kontraktu;
wydatki związane ze zrealizowanymi inwestycjami pn.: Przygotowanie strefy przedsiębiorczości
w okolicy Plaży Miejskiej w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy
Słonecznej Polany w Olsztynie, Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej
w Olsztynie.
2. Wydatki majątkowe – 2.256.959,18 zł (PW 856.722,86 zł) dotyczą przedsięwzięcia współfinansowanego
ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na
terenie Miasta Olsztyna (kod 74124) (rozdz. 90001).
UMO(Jednostka Realizująca Projekt V)
Wydatki majątkowe (rozdz. 90001) – 9.585.270 zł (PW 3.337.534 zł), dotyczą przedsięwzięcia
współfinansowanego ze środków UE (przedstawionego w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami
opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (kod 74124).
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 961.244 zł (PW 958.629 zł), z tego:
1) wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) (przedstawione w części IV
w Tabeli 14) – 951.244 zł (PW 943.629 zł), z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) – 942.244 zł (PW 934.629 zł),
b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) – 9.000 zł,
źródłem finansowania będą dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) realizujących zadania z zakresu ochrony
środowiska (rozdz. 90095) (przedstawione w części IV w Tabeli 13) – 10.000 zł; źródłem finansowania
będą dochody pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
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II.19. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki ogółem – 19.314.212,29 zł (90,22% PW – 21.407.759,86 zł).
Wydatki bieżące – 17.616.212,5 zł (96,53% PW – 18.249.882 zł).
Wydatki majątkowe – 1.697.999,79 zł (53,77% PW – 3.157.877,86 zł).
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 145.000 zł (bez PW), z tego:
4) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych – zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
(przedstawione w części V w Tabeli 16) – 135.000 zł,
5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.000 zł dotyczy audytu
zewnętrznego zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie projektu pn. Rewaloryzacja Parku
Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego.
UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 400 zł (PW 800 zł), dotyczą zakupu fachowej literatury z zakresu
konserwacji zabytków.
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe (rozdz. 92120) – 759.999,79 zł (PW 2.731.592,86 zł), dotyczą zadania rocznego
(przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej) pn. Uczytelnienie i ekspozycja
fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie.
UMO(Wydział Kultury i Ochrony Zabytków)
Wydatki ogółem – 18.390.236,50 zł (PW 18.672.082 zł).
1. Wydatki bieżące – 17.452.236,5 zł (PW 18.672.082 zł), z tego:
1) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – 16.834.925 zł (PW 16.220.337 zł),
z tego:
a) Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie (rozdz. 92106) – 2.924.531 zł (PW 2.792.000 zł),
b) Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109) – 5.801.402 zł (PW 5.732.000 zł),
c) Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie (rozdz. 92110) – 903.101 zł (PW 878.667 zł),
d) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne (rozdz. 92114) – 1.656.100 zł
(PW 1.386.000 zł),
e) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) – 5.549.791 zł (PW 5.431.670 zł),
zgodnie z Załącznikiem nr 6b do projektu uchwały budżetowej,
2) rezygnuje się z udzielenia dotacji celowej na pomoc finansową dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego (rozdz. 92195) (PW 70.000 zł) na realizację zadań:
a) Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”,
b) Wakacyjne Czwartki z Kopernikiem,
c) Olsztyńskie Spotkania Teatralne,
3) rezygnuje się z udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta udzielanych w trybie art. 221 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zlecanych organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego (rozdz.: 92120, 92195) (PW 558.000 zł), pn.:
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4)

5)

6)

7)

a) Ochrona starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych znajdujących się
na terenie Olsztyna (PW 35.000 zł),
b) Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków Olsztyna (PW 18.000 zł),
c) Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (w szczególności plastyka,
muzyka, literatura, teatr) (PW 180.000 zł),
d) Organizacja ważnych wydarzeń kulturalnych (PW 180.000 zł),
e) Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych (PW 50.000 zł),
f) Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna (PW 40.000 zł),
g) Popularyzacja sztuki współczesnej oraz sztuki street art. (PW 30.000 zł),
h) Upowszechnianie olsztyńskiej chóralistyki (PW 25.000 zł),
rezygnacja z udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych udzielanej jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. Konserwacja i restauracja obiektów
zabytkowych i ich wyposażenia (rozdz. 92120) (PW 600.000 zł),
dotacje celowe z budżetu miasta na zadania własne dla pozostałych jednostek należących do sektora
finansów publicznych – 398.000 zł (bez PW) na realizację zadań Olsztyńskiego Budżetu
Obywatelskiego (przedstawionych w części V w Tabeli 16), z tego dla:
a) Miejskiego Ośrodka Kultury (rozdz. 92109) na realizację zadań pn.:
 Starówka Muzyczne Serce Olsztyna – 50.000 zł (bez PW),
 Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Ogień! - Os. Nad Jeziorem Długim – 25.000 zł (bez PW),
 Szanty nad Łyną - Os. Śródmieście – 25.000 zł (bez PW),
 Ósemka Bluesa - Os. Śródmieście – 25.000 zł (bez PW),
 Koncerty w Parku Jakubowo – kultura w Parku - Os. Wojska Polskiego – 25.000 zł
(bez PW),
 Potańcówki Jakubowo - Os. Wojska Polskiego – 25.000 zł (bez PW),
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz. 92116) na realizację zadań pn.:
 Biblioteka nowości wydawniczych Gutkowo - Os. Gutkowo – 10.000 zł (bez PW);
zgodnie z Załącznikiem nr 6f do projektu uchwały budżetowej,
pozostałe wydatki z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (rozdz. 92120) – 71.500 zł
(PW 305.825 zł), z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dotyczące umów o dzieło lub umów
zlecenia na dokumentacje i badania konserwatorskie – 10.000 zł (PW 65.525 zł),
b) zakup materiałów i wyposażenia – rezygnacja z realizacji zadania (PW 5.000 zł),
c) zakup usług pozostałych – 50.000 zł (PW 180.000 zł); planowane jest dokończenie prac przy
fragmencie muru obronnego w Parku Podzamcze, sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej
zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Dworu na
Tracku oraz wykonanie dokumentacji i badań konserwatorskich dot. wnętrz obiektów
zabytkowych,
d) składka członkowska na stowarzyszenie Europejski Szlak Gotyku Ceglanego – 11.500 zł,
e) zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących
w użytkowaniu jednostek budżetowych – rezygnacja z realizacji zadania (PW 43.800 zł); środki
były przeznaczone na prace konserwatorskie i naprawcze przy elementach wyposażenia
zabytkowych nekropolii,
pozostałe wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury (rozdz. 92195) – 142.200 zł (PW
404.920 zł), z tego:
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a) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów o dzieło na wykonanie m.in. prac plastycznych
przez artystów plastyków – 10.000 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 67.200 zł (PW 132.400 zł) w tym:
 nagrody – 41.200 zł (PW 67.600 zł),
 stypendia – 26.000 zł (PW 64.800 zł),
c) pozostałe wydatki bieżące – 65.000 zł (PW 262.520 zł) w tym m.in. zakup usług, materiałów,
nagród rzeczowych, dóbr kultury.
8) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Bałtycka Odyseja
– powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 237.187,5 zł
(PW 26.745,6 zł),
2. Wydatki majątkowe – 938.000 zł (PW 513.000 zł), z tego:
1) dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie (rozdz. 92109)
– 513.000 zł, na realizację zadania pn. Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń
mieszkańców – zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego,
2) dotacja celowa z budżetu miasta na zadania własne dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdz.
92116) – 213.000 zł (bez PW) na realizację zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
(przedstawionych w części V w Tabeli 16), pn. Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym Zatorzu Os. Podleśna; zgodnie z Załącznikiem nr 6f do projektu uchwały budżetowej,
3) zadanie Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego pn. Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej
"WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os. Śródmieście – 126.000 zł (bez PW),
4) przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawione w Załączniku nr 2 do projektu
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040) pn. Bałtycka Odyseja
- powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (rozdz. 92120) – 86.000 zł (bez PW).
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące (rozdz. 92120) – 18.576 zł (bez PW) dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych
pracowników Urzędu obsługujących przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE (przedstawionego
w Załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040)
pn. Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (kod 29011).
II.20. Dział 926 Kultura fizyczna
Wydatki ogółem – 30.336.550 zł (94,05% PW – 32.254.871,15 zł).
Wydatki bieżące – 24.786.650 zł (93,37% PW – 26.545.621,15 zł).
Wydatki majątkowe – 5.549.900 zł (97,21% PW – 5.709.250 zł).
Jednostki oświatowe nadzorowane przez W. Edukacji: SP2, SP3, SP5, SP6, SP9, SP15, SP18, SP22, SP30,
SP34, ZSO3, ZSO5, ZSEiT, ZSP1
Miasto Olsztyn uczestniczyło w programie „Moje Boisko ORLIK – 2012”, który zakładał wybudowanie
nowoczesnych, bezpiecznych, ogólnodostępnych i nieodpłatnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych.
Głównym celem programu było udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej,
w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja
aktywnego stylu życia. Odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obiektów sportowych powstałych w ramach
programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Mieście Olsztynie są:
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a) Szkoła Podstawowa nr 3,
b) Szkoła Podstawowa nr 6,
c) Szkoła Podstawowa nr 9,
d) Szkoła Podstawowa nr 22,
e) Szkoła Podstawowa nr 30,
f) Szkoła Podstawowa nr 34,
g) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1,
h) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3,
i) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego,
j) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Wydatki dotyczą utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych, pokrycia kosztów zatrudnienia
pracowników obsługi, animatorów oraz animatorów asystentów trenera projektu pn. Akademia Młodych
Orłów - osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne na ww. obiektach.
Dodatkowo przy:
a) Szkole Podstawowej nr 2,
b) Szkole Podstawowej nr 5,
c) Szkole Podstawowej nr 15,
d) Szkole Podstawowej nr 18
funkcjonują boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, które wykorzystywane są do celów edukacyjnych
oraz sportowych.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Wydatki ogółem – 21.439.525 zł (PW 22.414.054,75 zł).
1. Wydatki bieżące – 20.661.525 zł (PW 21.154.804,75 zł), z tego:
1) utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych (rozdz. 92601) – 19.435.243 zł
(PW 19.914.511,75 zł), z tego:
a) funkcjonowanie OSiR – 14.048.637 zł (PW 15.310.858,43 zł), obejmujące funkcjonowanie
obiektów: Zespół Krytych Obiektów Sportowych (ZKOS I) ul. Głowackiego 27, Zespół Krytych
Obiektów Sportowych (ZKOS II) ul. Mariańska 1, Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowego
„Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA”, Hala Widowiskowo-Sportowa „Urania” z lodowiskiem
stałym, lodowisko demontowane z boiskiem ul. Jeziołowicza 4, Skate Park – obiekt sportów
ekstremalnych w Parku J. Kusocińskiego, kąpieliska sezonowe (jeziora Skanda, Krzywe), Zespół
Obiektów Odkrytych-Sportowych (ZOOS) – stadion al. Piłsudskiego 69 a, w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.595.597 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.050 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – 7.427.990 zł, obejmujące m.in.: zakup energii, podatek od
nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, opłaty za trwały
zarząd, wywóz odpadów komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia,
b) utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” (rozdz. 92601)
– 5.386.606 zł (PW 4.603.653,32 zł), w tym:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.403.148 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17.648 zł,
 pozostałe wydatki bieżące – 2.965.810 zł, obejmujące m.in.: zakup energii, podatek od
nieruchomości od obiektów sportowych będących w trwałym zarządzie, zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych,
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2) zadania z zakresu kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 1.226.282 zł (PW 1.240.293 zł), w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Działu Sportu – 519.247 zł,
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.492 zł,
c) pozostałe wydatki bieżące – 705.543 zł, obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia,
pozostałych usług związanych z organizacją oraz promocją planowanych do organizacji imprez
sportowych, BO(2020): Koszykówka dla młodzieży, BO(2020): Koszykówka dla wszystkich.
Ogółem wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (rozdz.: 92601, 92605) wynoszą 9.517.992 zł
(PW 9.129.169,75 zł).
2. Wydatki majątkowe – 778.000 zł (PW 1.259.250 zł), zadania Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
(przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej oraz w części V w Tabeli 16)
– 778.000 zł.
UMO(Wydział Inwestycji Miejskich)
Wydatki majątkowe – 897.800 zł (PW 1.160.000 zł), dotyczą zadań Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego
(przedstawione w Załączniku nr 2a do projektu uchwały budżetowej oraz w części V w Tabeli 16) pn.:
1) Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury Sportów Miejskich przy SP 34 - Os. Jaroty (rozdz. 92601)
– 295.000zł,
2) Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową oraz przyłącza elektrycznego (rozdz. 92695)
– 102.800 zł,
3) Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami oraz boksu na biuro zawodów (rozdz. 92695) – 500.000 zł.
UMO(Biuro Sportu i Rekreacji)
Wydatki ogółem – 6.506.400 zł (PW 6.840.800 zł).
1. Wydatki bieżące (rozdz. 92695) 2.632.300 zł (PW 2.840.800 zł), z tego:
1) dotacje celowe z budżetu miasta udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego – 2.554.600 zł (PW 2.720.600 zł) (przedstawione w Załączniku nr 6g do projektu
uchwały budżetowej) pn.:
a) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim współzawodnictwie
sportowym – 540.000 zł,
b) Wspieranie szkolenia sportowego wszystkich kategorii wiekowych w różnych dyscyplinach
sportowych – 1.649.800 zł,
c) Przez ruch po zdrowie – upowszechnianie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród:
dzieci i młodzieży, osób dorosłych, osób niepełnosprawnych – 215.000 zł,
d) Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych – 149.800 zł,
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40.000 zł (PW 40.000 zł); nagrody i wyróżnienia za
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym,
3) pozostałe wydatki bieżące – 37.700 zł (PW 80.200 zł), w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia – 28.000 zł dotyczy nagród rzeczowych fundowanych
za sportowe osiągnięcia,
b) zakup usług pozostałych – 9.700 zł dotyczy usług związanych z organizacją uroczystości
sportowych i innych usług związanych z promocją olsztyńskiego sportu.
PW obejmuje ponadto:
314

a) Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych – rezygnacja z realizacji zadania
– PW 66.000 zł,
b) Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna – rezygnacja z realizacji
zadania – PW 100.000 zł,
2. Wydatki majątkowe – (rozdz. 92695) – 3.874.100 zł (PW 4.000.000 zł), z tego:
1) zakup i objęcie akcji, podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna
w Olsztynie 40.000 zł,
2) wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego, podwyższenie kapitału zapasowego Stomil Olsztyn
Spółka Akcyjna – 3.834.100 zł.
III. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
III.1. GMINA
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 1.459.446 zł (PW 1.356.457 zł), dotyczą wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu
(Biura Obsługi Klienta, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
realizujących zadania z zakresu:
 administracji rządowej – wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu
cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1.415.421 zł (PW 1.305.977 zł),
 administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 41.325 zł
(PW 47.780 zł),
 przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 2.700 zł.
Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe jest sfinansowanie części wynagrodzeń osobowych
pracowników. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs oraz szkolenia
pracowników realizujących zadania zlecone, wymagają dofinansowania ze środków własnych budżetu
miasta w wysokości 854.465 zł (PW 1.062.592 zł).
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

prawa

UMO(Wydział Administracyjno-Gospodarczy)
Wydatki bieżące – 1.200 zł (PW 1.256 zł), związane są z realizacją zadania z zakresu prowadzenia
i aktualizacji stałego rejestru wyborców, obejmującego: zakup materiałów biurowych, usług pozostałych
i telekomunikacyjnych.
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UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 31.830 zł (PW 32.000 zł), związane są z realizacją zadania z zakresu prowadzenia
i aktualizacji stałego rejestru wyborców, obejmującego wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane
z tytułu dodatków specjalnych dla pracowników UMO(BOK).
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 6.756 zł (PW 9.000 zł) związane są z wydawaniem decyzji administracyjnych
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 z dnia 27 sierpnia 2004 r.
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
1373 z późn. zm.). Wydatki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.561 zł)
oraz koszty obsługi zadania (3.195 zł).
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia
Nowa jednostka budżetowa wyodrębniona z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XIII/215/19 z dnia 30 września
2019 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi „Wyspa” w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz
nadania statutu – Środowiskowy Dom Samopomocy „Wyspa”
Wydatki bieżące – 1.240.770 zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 974.714 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.500 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane
z funkcjonowaniem jednostki – 264.556 zł; wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu
państwa na realizację zadań zleconych gminie.
Nowa jednostka budżetowa wyodrębniona z dniem 1 stycznia 2020 r. ze struktur Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Olsztynie Uchwałą Rady Miasta Olsztyna Nr XIII/214/19 z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
„Dworek” z filią w Olsztynie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie oraz nadania
statutu – Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią
Wydatki bieżące – 1.892.700 zł finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację
zadań zleconych gminie, obejmują:
a) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” przy ul. Królowej Jadwigi 4 – 1.261.800 zł, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 828.342 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 2.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem domu – 431.458 zł,
b) Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” z filią przy ul. Jacka Kuronia 16 – 630.900 zł z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 481.081 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych
– 1.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki – 148.819 zł.
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Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 73.184 zł (PW 73.825 zł) dotyczą wsparcia finansowego realizacji zadań i programów
z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone będą na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego
za sprawowanie opieki (72.104 zł) oraz koszty obsługi zadania (1.080 zł).
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 910.475 zł (PW 896.051 zł) dotyczą zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych przez instytucje zewnętrzne (883.957 zł) oraz koszty
obsługi zadania (12.094 zł).
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 151.735.837 zł (PW 94.031.438 zł) dotyczą realizacji zadania pn. Świadczenie
wychowawcze 500+, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia
wychowawcze w wysokości 150.447.283 zł oraz koszty obsługi zadania w wysokości 1.288.554 zł.
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące 43.867.546 zł (PW 42.627.977 zł), z tego:
1) realizacja zadania pn. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 43.743.946 zł
(PW 42.504.377 zł), z tego:
a) świadczenia rodzinne (m.in. zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze),
świadczenie z funduszu alimentacyjnego) – 42.532.193 zł (PW 41.329.836 zł),
b) wydatki na obsługę zadania, obejmujące m.in. wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup
materiałów biurowych, opłaty pocztowe za wypłatę świadczeń i wysyłaną korespondencję, opłaty
za dzierżawę drukarek, koszty egzekucji komorniczych oraz szkolenia pracowników – 1.211.753 zł
(PW 1.174.541 zł),
2) realizacja zadania pn. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki
na rzecz rodziny – 123.600 zł (PW 123.600 zł), tj. wypłaty jednorazowego świadczenia „Za życiem”
w wysokości 4.000 zł (120.000 zł), wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 473) oraz koszty obsługi zadania (3.600 zł).
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Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 5.194.890 zł (PW 6.593.638 zł) dotyczą realizacji zadania pn. „Dobry Start” na podstawie
art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia w wysokości 5.027.100 zł
oraz koszty obsługi zadania w wysokości 167.790 zł.
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 470.755 zł (PW 432.293 zł) dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne
podopiecznych MOPS, tj. za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów.
III.2. POWIAT
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki bieżące – 107.000 zł (PW 84.800 zł), związane są z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem
Skarbu Państwa, z tego:
1) dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: administrowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa – 36.000 zł,
2) administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach
nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu Państwa), wyceny związane z przekształceniem
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości, aktualizacja opłat
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz regulacje stanów prawnych
nieruchomości – 32.000 zł (PW 19.800 zł),
3) opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy Olsztyn oraz opłaty związane z kosztami
sądowymi i notarialnymi – 13.000 zł (PW 7.000 zł),
4) podatek od nieruchomości i podatek leśny Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn – 25.000 zł
(PW 22.000 zł),
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli
mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego – 1.000 zł.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 121.946 zł (PW 94.170 zł), dotyczą obsługi zadań związanych z zarządzaniem
i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. Z dotacji celowej z budżetu państwa możliwe jest
finansowanie części wynagrodzeń osobowych pracowników. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe
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i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zfśs oraz
szkolenia pracowników realizujących zadania zlecone, wymagają dofinansowania ze środków własnych
budżetu miasta w wysokości 280.788 zł (PW 322.892 zł).
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
UMO(Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
Wydatki bieżące – 50.000 zł (PW 57.000 zł), związane są z gromadzeniem i aktualizacją państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z tego: przetwarzanie dokumentacji nieelektronicznej materiałów
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych.
UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 337.776 zł (PW 322.536 zł), dotyczą obsługi zadań związanych z gromadzeniem
i aktualizacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowana jest
część wynagrodzeń osobowych pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej. Pozostałe wydatki, tj.: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zfśs oraz szkolenia
pracowników realizujących zadania zlecone, wymagają dofinansowania ze środków własnych budżetu
miasta w wysokości 1.183.937 zł (PW 1.243.462 zł).
Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydatki bieżące – 605.395 zł (PW 576.169 zł), związane są z funkcjonowaniem i realizacją zadań PINB,
z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 510.537 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – 94.858 zł, w tym: czynsz za wynajmowane pomieszczenia (47.312 zł),
zakup usług pozostałych (18.000 zł) obejmujący m.in. aktualizacje programów, usługi pocztowe,
informatyczne, zakup energii (9.600 zł) oraz odpisy na zfśs (9.746 zł).
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
UMO(Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
Wydatki bieżące – 46.000 zł (PW 77.000 zł), z tego:
1) wydatki związane są z organizacją i prowadzeniem kwalifikacji wojskowej obejmującej m.in.: płace dla
pracowników zatrudnionych na potrzeby ewidencji wojskowej, zakup materiałów i wyposażenia na
komisję lekarską, koszty wynikające z użytkowania pomieszczeń na kwalifikację wojskową (zakup
energii, media, opłata za ścieki i odpady) (26.000 zł),
2) wydatki związane z realizacją zadania realizowanego na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej pn. Wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej (20.000 zł).
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Miejska PSP
Wydatki bieżące (rozdz. 75411) – 17.626.610 zł (PW 16.967.822 zł), związane z funkcjonowaniem KM PSP
w Olsztynie, w tym z realizacją zadań związanych z ochroną ludności, ochroną przeciwpożarową
i ratownictwem, z tego:
1) wynagrodzenia i równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz składki od nich
naliczane – 15.905.010 zł (PW 15.011.022 zł),
2) wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom – 615.000 zł,
3) pozostałe wydatki zapewniające funkcjonowanie jednostki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia,
zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, remontowych i pozostałych usług, podatki i opłaty,
odpisy na zfśs, szkolenia pracowników, podróże służbowe – 1.106.600 zł.
Dział 755 Wymiar Sprawiedliwości
Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 2.400 zł (PW 2.400 zł) dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki
przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w pomieszczeniach Miejskiego
Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego, gdzie świadczona jest pomoc prawna oraz zakup
materiałów i wyposażenia.
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Wydatki bieżące (rozdz. 75515) – 4.800 zł związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej na postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym
poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) obejmujące
zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 443.313 zł (PW 443.313 zł) dotyczą udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, z tego:
1) dotacje celowe z budżetu miasta, udzielone w trybie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
(przedstawionych w Załączniku nr 6g do projektu uchwały budżetowej) – 254.100 zł; w ramach
realizacji zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, miasto prowadzi 1 punkt pomocy prawnej
na każde 25 tys. mieszkańców; połowa z tych punktów (4 punkty) zlecana jest do prowadzenia
organizacjom pozarządowym,
2) wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane – 5.744 zł; wydatki dotyczą zawartych umów
zlecenia na świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez adwokatów i radców prawnych,
3) zakup materiałów i wyposażenia – 6.233 zł, wydatki przeznaczone będą na wyposażenie punktów
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
4) zakup usług pozostałych – 177.236 zł; wydatki dotyczą umów podpisanych z kancelariami prawnymi
w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Olsztyna.
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UMO(Wydział Organizacji i Kadr)
Wydatki bieżące – 11.487 zł, związane z realizacją zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na
postawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie
obywatelskim oraz edukacji prawnej) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.), obejmującego
wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane z tytułu dodatku specjalnego dla pracownika UMO(SP).
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Jednostki budżetowe: MUP, MOPS, SP1, ZSE, ZSE-H, SOSW, OCPD, RDDz Nr 2, RDDz Nr 3, CPO-W
Wydatki bieżące – 1.979.072 zł (PW 2.468.938 zł), związane są z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby uprawnione, z tego:
1) Miejski Urząd Pracy – 1.911.777,20 zł,
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4.575,60 zł,
3) Szkoła Podstawowa Nr 1 – 669 zł,
4) Zespół Szkół Ekonomicznych – 1.116 zł,
5) Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – 2.008,80 zł,
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.008,80 zł,
7) Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku – 28.123,20 zł,
8) Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 – 4.017,60 zł,
9) Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – 2.678,40 zł,
10) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 22.096,80 zł.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
UMO(Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych)
Wydatki bieżące – 11.450.835 zł (PW 11.358.856 zł) dotyczą realizacji zadania pn. Prowadzenie
środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi. Środki zostaną wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta udzielonej w trybie
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność
pożytku publicznego (przedstawionych w Załączniku nr 6g do projektu uchwały budżetowej). Środki
z dotacji przeznaczone zostaną na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających oraz wsparcia
środowiskowego na poziomie obowiązujących standardów, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, z zaburzeniami psychofizycznymi oraz
osób z chorobą Alzheimera, skierowanych do Środowiskowych Domów Samopomocy:
 „Barka” – 1.472.100 zł,
 „Tezeusz” – 1.219.740 zł,
 „Dedal” – 1.312.272 zł,
 „Ariadna” – 1.287.036 zł,
 „Faminila – Dobry Dom” – 1.406.907 zł,
 „Ognisko” – 1.137.723 zł,
 „Pomost I” – 2.563.557 zł,
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„Pomost II” (Profesorska) – 1.051.500 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Wydatki bieżące – 420.000 zł, związane są z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym
z funkcjonowaniem Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 364.065 zł (PW 363.633 zł), w tym wynagrodzenia
bezosobowe wynikające z umów z psychologiem, radcą prawnym, konserwatorem (31.350 zł),
2) pozostałe wydatki – 55.935 zł (PW 56.367 zł), w tym:
a) zakup energii – 18.960 zł,
b) zakup usług pozostałych – 13.942 zł,
c) odpisy na zfśs – 6.992 zł,
d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.768 zł.
W ramach pomocy świadczone będą usługi w zakresie interwencyjnym, zaspokajania potrzeb bytowych,
terapeutyczno-wspomagającym, ochrony przed dalszym krzywdzeniem osób dotkniętych przemocą, porad
psychologicznych, pedagogicznych, prawnych oraz socjalnych, zapewnienia schronienia na żądanie osoby
dotkniętej przemocą.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Wydatki bieżące (rozdz. 85321) – 606.200 zł (PW 708.881,50 zł), dotyczą funkcjonowania Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Miejskim Zespole ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych oraz wydawania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, z tego:
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 519.974 zł,
2) pozostałe wydatki bieżące – 86.226 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (16.500 zł), zakup
energii (11.350 zł), zakup usług m.in. remontowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (47.721 zł),
odpisy na zfśs (8.443 zł).
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 71.172 zł (PW 68.768 zł) dotyczą realizacji zadania pn. „Dobry Start”, na podstawie art.
187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.). Zaplanowane wydatki obejmują świadczenia w wysokości 69.000 zł oraz
koszty obsługi zadania w wysokości 2.172 zł.
Dział 855 Rodzina
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 1.004.957 zł (PW 966.774 zł) związane są z realizacją zadania pn. Pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty
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przysługującego, zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania (10.049 zł).
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Wydatki bieżące – 505.538 zł (PW 45.611 zł) związane są z realizacją zadania pn. Pomoc państwa
w wychowywaniu dzieci. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty
przysługującego zgodnie z art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.) oraz koszty obsługi zadania (5.055 zł).
IV. Dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, realizowane
na podstawie odrębnych ustaw w 2020 roku
IV.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.900.000 zł i wydatki
związane z realizacją zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 3.900.000 zł, z tego:
a) z zakresu zwalczania narkomanii (rozdz. 85153) – 68.800 zł,
b) z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdz.: 85154, 85158) – 3.831.200 zł, w tym: dotacja
podmiotowa z budżetu miasta na reintegrację społeczną i zawodową uczestników Centrum Integracji
Społecznej – 909.344 zł.
Program obejmuje zadania:
 działalność Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, w tym Izby Wytrzeźwień
– Ambulatorium dla Nietrzeźwych dotycząca wynagrodzeń bezosobowych i składek od nich naliczanych
oraz zakupu usług pozostałych,
 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych
uzależnieniem od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
 udzielanie rodzinom, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków
i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony
przed przemocą w rodzinie,
 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,
 wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu
problemów uzależnień,
 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
administracyjnych z tym związanych oraz kosztów innych działań Gminnej Komisji,
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podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.
z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.) oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela
publicznego,
wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie Centrum Integracji Społecznej – środki
z dotacji podmiotowej z budżetu miasta.

IV.2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, pobierane zgodnie z art. 402 ust 4-6
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)
(rozdz. 90019) – 450.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, wynikające z ww. ustawy – 450.000 zł.
W Tabeli 13 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany
został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.
Tabela 13
(w złotych i groszach)
Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI BIEŻĄCE
005
Schronisko dla Zwierząt
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90013
Schroniska dla zwierząt
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
4300W Zakup usług pozostałych
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
203
(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90095
Pozostała działalność
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
215
(UM) Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
75421
Zarządzanie kryzysowe
2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
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Projekt 2020
300 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
65 000,00
65 000,00
15 000,00
15 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00

Nr
dysp.

Dział Rozdział Paragraf

218
900
90003
4210W

90004
4500W

90095
4170W

4300W

4390W

247
900
90095
4700W

WYDATKI MAJĄTKOWE
218
900
90026
6230W

240
900

Projekt 2020
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,
na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego
Pomoc ptakom
(UM) Wydział Środowiska
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
Zakup usług pozostałych
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
(UM) Wydział Organizacji i Kadr
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Pozostała działalność
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych
dochodów
(UM) Wydział Środowiska
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Pozostałe działania związane z gospodarką
odpadami
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn
(UM) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna
ds. Gospodarki i Infrastruktury
Elektroenergetycznej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
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30 000,00
175 000,00
175 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
119 000,00
5 000,00
5 000,00
60 950,00
60 950,00
53 050,00
53 050,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
150 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
100 000,00
100 000,00

Nr
dysp.

Dział Rozdział Paragraf
90005
6230W

Projekt 2020
ŚRODOWISKA
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Program Ograniczania Niskiej Emisji
OGÓŁEM

100 000,00
100 000,00

100 000,00
450 000,00

Wydatki ogółem – 450.000 zł, z tego:
1. Wydatki bieżące – 300.000 zł, z tego:
1) Schronisko dla Zwierząt – 80.000 zł, obejmują wydatki na profilaktykę i leczenie chorób zakaźnych
i pasożytniczych psów i kotów, zakup odczynników do pracy analizatorów i mikroskopu
oraz specjalistyczne leczenie zwierząt bezdomnych (rozdz. 90013),
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 5.000 zł, obejmują wydatki na zakup fachowej literatury,
czasopism związanych z ochroną środowiska (rozdz. 90095),
3) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 30.000 zł, obejmują wydatki na realizację
zadania pn. Pomoc ptakom, polegające na udzielaniu pomocy kontuzjowanym ptakom
(rozdz. 75421),
4) Wydział Środowiska – 175.000 zł, z tego:
a) akcja Sprzątanie świata (rozdz. 90003) – 1.000 zł; środki zostaną przeznaczone na zakup
worków i rękawic,
b) uregulowanie należności z tytułu podatku leśnego od Lasu Miejskiego (rozdz. 90004)
– 55.000 zł,
c) wynagrodzenia osobowe za wykonanie opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz
ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych – 5.000 zł,
d) zakup usług pozostałych – 60.950 zł, obejmujący raport z realizacji programu ochrony
środowiska przed hałasem dla Miasta Olsztyna za rok 2019 (2.500 zł), usługę monitoringu
jakości powietrza na terenie Gminy Olsztyn (18.450 zł), realizację Programu Ochrony
Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2024 r. (40.000 zł),
e) wydatki dotyczące wykonania opracowań, opinii hydrologicznych i geologicznych oraz
ekspertyz na potrzeby prowadzonych przez Wydział postępowań administracyjnych – 53.050 zł,
5) Wydział Organizacji i Kadr – 10.000 zł, obejmują wydatki na szkolenia, konferencje i seminaria dla
pracowników UMO(SD) (rozdz. 90095).
2. Wydatki majątkowe – 150.000 zł, z tego:
1) Wydział Środowiska – 50.000 zł, dotyczą realizacji zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a do
projektu uchwały budżetowej) pn.: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Olsztyn (rozdz. 90026),
2) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Gospodarki i Infrastruktury Elektroenergetycznej
– 100.000 zł, dotyczą realizacji zadania (przedstawionego w Załączniku nr 2a do projektu uchwały
budżetowej) pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji (rozdz. 90005).
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IV.3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane
z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 52.400.000 zł oraz
wydatki związane z finansowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010
z późn. zm.) – 52.400.000 zł (rozdz. 90002).
W Tabeli 14 zaprezentowane zostały wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków
zastosowany został podział na dysponentów i klasyfikację budżetową.
Tabela 14
(w złotych i w groszach)
Wydatki na realizację zadań z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI BIEŻĄCE
018
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002
Gospodarka odpadami komunalnymi
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka odpadami komunalnymi
203
(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002
Gospodarka odpadami komunalnymi
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
Gospodarka odpadami komunalnymi
4260W Zakup energii
Gospodarka odpadami komunalnymi
4300W Zakup usług pozostałych
Gospodarka odpadami komunalnymi
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Gospodarka odpadami komunalnymi
218
(UM) Wydział Środowiska
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002
Gospodarka odpadami komunalnymi
4170W Wynagrodzenia bezosobowe
Gospodarka odpadami komunalnymi
4300W Zakup usług pozostałych
Gospodarka odpadami komunalnymi
238
(UM) Biuro ds. Obsługi Prawnej
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90002
Gospodarka odpadami komunalnymi
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Gospodarka odpadami komunalnymi
247
(UM) Wydział Organizacji i Kadr
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
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Projekt 2020
52 400 000,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
7 500,00
22 060,00
22 060,00
22 060,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
6 060,00
6 060,00
6 000,00
6 000,00
51 413 196,00
51 413 196,00
51 413 196,00
5 000,00
5 000,00
51 408 196,00
51 408 196,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
951 244,00
951 244,00

Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI BIEŻĄCE
90002
4010W
4040W
4110W
4120W

4700W

Projekt 2020
52 400 000,00
ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami komunalnymi
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Gospodarka odpadami komunalnymi
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Składki na ubezpieczenia społeczne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Gospodarka odpadami komunalnymi
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Gospodarka odpadami komunalnymi

WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM

951 244,00
727 615,00
727 615,00
61 200,00
61 200,00
134 289,00
134 289,00
19 140,00
19 140,00
9 000,00
9 000,00
0,00
52 400 000,00

Wydatki bieżące – 52.400.000 zł, z tego:
1) Centrum Informatycznych Usług Wspólnych – 7.500 zł obejmują wydatki na zakup akcesoriów
komputerowych oraz sprzętu komputerowego dla UMO(SD),
2) Wydział Administracyjno-Gospodarczy – 22.060 zł, obejmują zakup materiałów biurowych, literatury
fachowej, czasopism, energii i usług telekomunikacyjnych, związanych z realizacją zadań w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi przez pracowników UMO(SD),
3) Wydział Środowiska – 51.419.196 zł, z tego:
a) wynagrodzenia bezosobowe –5.000 zł,
b) zakup usług pozostałych – 51.408.196 zł, z tego:
 wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy – 51.168.196 zł,
 przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi (80.000 zł) oraz audyt systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie
gminy Olsztyn (100.000 zł) – 180.000 zł,
 obsługa prawna – 60.000 zł,
4) Biuro ds. Obsługi Prawnej – 6.000 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanych
z egzekucją zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (90002),
5) Wydział Organizacji i Kadr – 951.244 zł, z tego:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników UMO(SD) – 942.244 zł,
b) szkolenia, konferencje i seminaria dla pracowników UMO(SD) – 9.000 zł.
IV.4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz wydatki ponoszone
w ramach tych dochodów
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych oraz pobierane zgodnie z art. 16 ust. 4
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.
zm.) (rozdz. 75618) – 424.960 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu
zbiorowego, wynikające z ww. ustawy – 424.960 zł.
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W Tabeli 15 zaprezentowane zostały wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu publicznego transportu
zbiorowego z zastosowaniem podziału na dysponenta i klasyfikację budżetową.
Tabela 15
(w złotych i w groszach)
Wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego
Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI BIEŻĄCE
146
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004
Lokalny transport zbiorowy
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz
wydatki ponoszone w ramach tych dochodów
4270W Zakup usług remontowych
Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz
wydatki ponoszone w ramach tych dochodów
4300W Zakup usług pozostałych
Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych oraz
wydatki ponoszone w ramach tych dochodów
WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM

Projekt 2020
424 960,00
424 960,00
424 960,00
424 960,00
80 960,00
80 960,00
50 000,00
50 000,00
294 000,00
294 000,00
0,00
424 960,00

Wydatki bieżące – 424.960 zł dotyczą zakupu słupków przystankowych i ławek, zakup innych materiałów
– w tym płyt PCV do bieżącego utrzymania przystanków, zakup ramek/gablot do rozkładów jazdy
niezbędnych do bieżącego zamieszczania informacji pasażerskiej na przystankach komunikacji miejskiej,
zakup tablic informacyjnych z nazwami przystanków (80.960 zł), remonty przystanków (50.000 zł),
konserwacja i utrzymanie wiat (294.000 zł). Realizuje ZDZiT.
V. Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” w 2020 roku
W Tabeli 16 zaprezentowane zostały zadania z zakresu Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego w podziale
na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział
na dysponentów i klasyfikację budżetową.
Tabela 16
(w złotych i w groszach)

Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VII
Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI BIEŻĄCE

141
926
92605
4300W

146
600
60015

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
KULTURA FIZYCZNA
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Zakup usług pozostałych
BO(2020): Koszykówka dla młodzieży
BO(2020): Koszykówka dla wszystkich
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
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Projekt 2020
2 480 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
2 092 000,00
1 307 000,00
206 000,00

Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
4270W Zakup usług remontowych
BO(2020): Dokończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Iwaszkiewicza wraz z likwidacją miejsc postojowych - Os.
Podgrodzie
60016
Drogi publiczne gminne
4270W Zakup usług remontowych
BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników z płytek na
kostkę brukową - Os. Kormoran
BO(2020): Wymiana jezdni i chodnika przy ul.
Promienistej w Olsztynie - Os. Kortowo
BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników przy ul.
Grabowskiego i kontynuacja projektu OBO 2017: Alejka
spacerowa nad rzekę Łynę - Os. Kościuszki
BO(2020): Remont nawierzchni chodnika - trakt pieszy od
Wańkowicza do Krasickiego - Os. Nagórki
BO(2020): Remont chodnika - ul. Gębika - Os. Pieczewo
BO(2020): Remont chodników przy ul. Morwowej 14-34
oraz Agrestowej 1,3,5,9 - Os. Zielona Górka)
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90004
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4300W Zakup usług pozostałych
BO(2020): Łąki kwietne w naszym mieście
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4300W Zakup usług pozostałych
BO(2020): "Powróćmy jak za dawnych lat" czyli
świąteczna (Bożonarodzeniowa) iluminacja wokół stawu z
fontanną w Parku Jakubowo
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
BO(2020): Rewaloryzacja zabytkowej fontanny w Parku
Jakubowo - Os. Wojska Polskiego
203
(UM) Wydział Administracyjno-Gospodarczy
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
BO(2020): Zakup przenośnego urządzenia nagłaśniającego
z mikrofonem - Os. Kętrzyńskiego
216
(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
BO(2020): Starówka Muzyczne Serce Olsztyna
BO(2020): Ale Sztuka! Nad Długim! Ale Ogień! - Os. Nad
Jeziorem Długim
BO(2020): Szanty nad Łyną - Os. Śródmieście
BO(2020): Ósemka Bluesa - Os. Śródmieście
BO(2020): Koncerty w Parku Jakubowo - kultura w Parku Os. Wojska Polskiego
BO(2020): Potańcówki Jakubowo - Os. Wojska Polskiego
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Projekt 2020
206 000,00
206 000,00
1 101 000,00
1 101 000,00
222 000,00
160 000,00
141 000,00
213 000,00
205 000,00
160 000,00
650 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
185 000,00
185 000,00
175 000,00
175 000,00
50 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00
25 000,00

Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
92116
Biblioteki
2800W Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
BO(2020): Biblioteka nowości wydawniczych Gutkowo Os. Gutkowo
218
(UM) Wydział Środowiska
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4340W Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących
obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
BO(2020): Ratujmy Jezioro Długie! Dokonanie ekspertyzy
warunków środowiskowych pod kątem działań ochronnorekultywacyjnych zbiornika - Os. Nad Jeziorem Długim
90095
Pozostała działalność
4300W Zakup usług pozostałych
BO(2020): Kastracja kotów wolno bytujących
WYDATKI MAJĄTKOWE

141
926
92601
6050W

92695
6050W

146
600
60016
6050W

60095
6050W

900
90004
6050W

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Rozbudowa Skateparku na Plaży miejskiej
BO(2020): Wrotkowisko dla każdego
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Zagospodarowanie plaży osiedlowej nad
jeziorem Ukiel - Os. Gutkowo
Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Budowa chodnika na części ul. Sosnkowskiego
- Os. Generałów
BO(2020): Rozbudowa parkingu na ul. Bałtyckiej przy
kościele Wspomożenia Wiernych - Os. Likusy
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Realizacja projektów budowy przejść między
ulicami - Os. Brzeziny
BO(2020): Utwardzenie miejsc postojowych polbrukiem
przy. ul. Jasnej - Os. Kętrzyńskiego
BO(2020): Wykonanie chodnika przy ul. Rumiankowej i
Kocanki - Os. Redykajny
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Park osiedlowy Dajtki - Os. Dajtki
BO(2020): Plac zabaw, strefa fitness i miejsce odpoczynku
na zaniedbanym skwerze przy ul. Armii Krajowej przy
jednostce wojskowej - Os. Grunwaldzkie
BO(2020): Plac Mazurski. Osiedlowa Strefa Aktywności Os. Mazurskie
BO(2020): Renowacja boiska przy ulicy Jeziornej - Os.
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Projekt 2020
10 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 920 000,00
778 000,00
778 000,00
615 000,00
615 000,00
500 000,00
115 000,00
163 000,00
163 000,00
163 000,00
1 823 000,00
885 000,00
376 000,00
376 000,00
214 000,00
162 000,00
509 000,00
509 000,00
162 000,00
183 000,00
164 000,00
938 000,00
898 000,00
863 000,00
182 000,00
190 000,00
179 000,00
98 000,00

Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf

6060W
90015
6050W

209
700
70004
6210W

211
926
92601
6050W

92695
6050W

216
921
92116
6220W

92195
6050W

Projekt 2020
Nad Jeziorem Długim
BO(2020): Zagospodarowanie terenu byłego boiska
asfaltowego przy ul. Dworcowej - Os. Pojezierze
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): ZaBujaj się w Olsztynie
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Wymiana nawierzchni chodników przy ul.
Grabowskiego i kontynuacja projektu OBO 2017: Alejka
spacerowa nad rzekę Łynę - Os. Kościuszki
(UM) Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
BO(2020): Zaułek Optymistów kontynuacja zadań z OBO
2019 "Tworzymy Naturalny Plac zabaw z ogrodem
deszczowym" - Os. Zatorze
(UM) Wydział Inwestycji Miejskich
KULTURA FIZYCZNA
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Skatepark Jaroty - Budowa infrastruktury
Sportów Miejskich przy SP 34 - Os. Jaroty
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Budowa siedzisk klubowych z 460 miejscami
oraz boksu na biuro zawodów
(UM) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
BO(2020): Biblioteka XXI wieku - jedyna na całym
Zatorzu - Os. Podleśna
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO(2020): Usytuowanie kompozycji rzeźbiarskiej
"WARMIŃSKIE ŻURAWIE" w przestrzeni miejskiej - Os.
Śródmieście
OGÓŁEM

214 000,00
35 000,00
35 000,00
40 000,00
40 000,00
40 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
185 000,00
795 000,00
795 000,00
295 000,00
295 000,00
295 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
339 000,00
339 000,00
213 000,00
213 000,00

213 000,00
126 000,00
126 000,00
126 000,00
6 400 000,00

W Tabeli 17 zaprezentowane zostały zadania z VI edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego, które
w związku z przedłużającą się realizacją nie zakończą się w 2019 r., a ich dalsza kontynuacja nastąpi
w 2020 r. W ramach danego rodzaju wydatków zastosowany został podział na wydatki bieżące i majątkowe,
dysponentów oraz klasyfikację budżetową.
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Tabela 17
(w złotych i w groszach)
Wydatki budżetu Miasta Olsztyna na „Olsztyński Budżet Obywatelski” – edycja VI
Nr
dysp. Dział Rozdział Paragraf
WYDATKI MAJĄTKOWE

211
926
92695
6050W

(UM) Wydział Inwestycji Miejskich
KULTURA FIZYCZNA
Pozostała działalność
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
BO: Budowa ogrodzenia stadionu rugby z bramą wjazdową
oraz przyłącza elektrycznego
OGÓŁEM

Projekt 2020
102 800,00
102 800,00
102 800,00
102 800,00
102 800,00
102 800,00
102 800,00

VI. Wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu oraz stan i struktura zadłużenia w 2020 roku
Wynik budżetu
W wyniku zaplanowanych na 2020 r. dochodów i wydatków budżetowych w wysokościach odpowiednio
1.369.300.601,98 zł i 1.436.849.337,54 zł, planowany deficyt budżetu wynosić będzie 67.548.735,56 zł.
Źródłem jego finansowania będą planowane przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych.
Wynik budżetu bieżącego, przy dochodach bieżących zaplanowanych na kwotę 1.198.224.794 zł
i wydatkach bieżących zaplanowanych na kwotę 1.197.427.803,69 zł, osiągnie relację dodatnią w wysokości
796.990,31 zł (nadwyżka budżetu bieżącego).
Przychody budżetu Miasta Olsztyna
Przychody planowane w 2020 r. wynoszą 118.500.240 zł, z tego:
a) sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu w 2020 r. – 21.437.597,70 zł,
b) sprzedaż papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 50.951.264,44 zł,
c) sprzedaż papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
UE – 46.111.137,86 zł,
d) spłaty rat pożyczek udzielonych przez miasto wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków
– 240 zł,
PW 2019 r. w związku z przewidywanym do zaciągnięcia niższym niż planowany kredytem na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE jest niższe o 10.965.619,39 zł.
Plan przychodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna
w 2020 r. – przychody i rozchody budżetu.
Rozchody budżetu Miasta Olsztyna
Rozchody planowane na 2020 r. wynoszą 50.951.504,44 zł, z tego:
a) spłata rat kredytów długoterminowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia do 2019 r. na
sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek
i kredytów – 43.445.294,44 zł, z tego:
 kredyty zaciągnięte w 2009 r. – 545.200 zł,
 kredyty zaciągnięte w 2010 r. – 350.000 zł,
 kredyt zaciągnięty w 2014 r. – 399.000 zł,
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planowany na 2019 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE
– 42.151.094,44 zł,
b) spłata pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009-2010 – 2.506.210 zł,
c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł.
Plan rozchodów budżetu zaprezentowany został w Załączniku Nr 8 Bilans budżetu Miasta Olsztyna
w 2020 r. – przychody i rozchody budżetu.
Prognozowana kwota długu w 2020 r.
Na łączną kwotę planowanej kwoty długu Miasta Olsztyna na początek 2020 r. w wysokości
374.504.966,75 zł, składają się wszystkie zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia do końca 2019 r.
zobowiązania, tj.:
a) kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (do
2014 r.) – 14.747.662,31 zł,
b) planowane do zaciągnięcia w 2019 r. kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
z budżetu UE – 42.151.094,44 zł,
c) pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta w latach 2009-2010 – 2.506.210 zł,
d) papiery wartościowe wyemitowane w latach 2005-2006 – 5.000.000 zł,
e) papiery wartościowe wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r. – 139.000.000 zł,
f) papiery wartościowe wyemitowane na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r. – 90.500.000 zł,
g) papiery wartościowe planowane do wyemitowania na sfinansowanie planowanego deficytu w 2019 r.
– 80.600.000 zł, (wielkość planowana; do dnia przygotowania projektu umowa na wybór agenta emisji
obligacji jeszcze nie została podpisana).
W wyniku planowanych na 2020 r. spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji (50.951.504,44 zł)
oraz planowanych do wyemitowania papierów wartościowych (21.437.597,70 zł), prognozowana łączna
kwota długu na koniec 2020 r. może wynieść 442.053.462,31 zł, z tego z tytułu:
a) kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
– 13.453.462,31 zł,
b) papierów wartościowych wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu w 2015 r.
– 139.000.000 zł,
c) papierów wartościowych wyemitowanych na sfinansowanie planowanego deficytu w 2018 r.
– 90.500.000 zł,
d) papierów wartościowych planowanych do wyemitowania na sfinansowanie planowanego deficytu
w 2019 r. – 80.600.000 zł,
e) papierów wartościowych planowanych do wyemitowania na sfinansowanie deficytu w 2020 r.
– 118.500.240 zł.
Informacje odnośnie zadłużenia budżetu miasta zawiera załącznik nr 1 do projektu wieloletniej prognozy
finansowej Miasta Olsztyna na lata 2020-2040.
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VII. Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok
Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r. zaprezentowane zostały
w Załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej, natomiast zakres planowanych dotacji przedmiotowych
w Załączniku nr 6a.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Planowane przychody – 37.860.812 zł (PW 42.832.641 zł), z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (rozdz. 70004) – 218.122 zł (PW 4.191.141 zł) z przeznaczeniem
na dopłatę do remontów lokali mieszkalnych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Remont
lokali mieszkalnych na wynajem przy Orkana i Okrzei Olsztynie”,
2) dotacja przedmiotowa w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone,
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości będących własnością
Skarbu Państwa (rozdz. 70005) – 36.000 zł,
3) przychody własne (rozdz. 70004) – 37.606.690 zł (PW 38.605.500 zł), w tym m.in.:
a) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień – 1.147.200 zł,
b) wpływy z usług związanych z najmem i dzierżawą – 26.183.400 zł; obejmuje wpływy m.in. z tytułu
czynszu i odszkodowania za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże (15.293.191 zł) oraz wpływy
z tytułu świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych (10.386.686 zł),
c) wpływy z pozostałych odsetek – 4.181.500 zł.
Planowane koszty – 37.851.808 zł (PW 42.823.640 zł), z tego:
1) koszty bieżące – 29.643.808 zł, w tym m.in.:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.689.595 zł,
b) zakup materiałów i wyposażenia – 170.000 zł,
c) zakup energii – 6.780.900 zł,
d) zakup usług remontowych – 6.558.767 zł,
e) zakup usług pozostałych – 5.596.100 zł; obejmuje m.in. koszty eksploatacji, koszty utrzymania
i zagospodarowania terenu, usługi kominiarskie, usługi sprzątania posesji gminnych, klatek
schodowych oraz pomieszczeń Zakładu, usługi monitoringu i dozoru lokali mieszkalnych,
użytkowych i biura Zakładu, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości z lokali gminnych
i odbioru ścieków,
f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże 1.094.600 zł,
g) pozostałe koszty bieżące 4.753.846 zł,
2) odpisy amortyzacji – 2.000 zł,
3) inne zmniejszenia – 8.206.000 zł.
Podatek dochodowy od osób prawnych 9.000 zł.
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Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71035 Cmentarze
Zakład Cmentarzy Komunalnych
Planowane przychody (rozdz. 71035) – 4.081.170 zł (PW 4.315.040 zł) obejmujące przychody własne
w tym: wpływy z opłat za miejsca grzebalne, za korzystanie z kaplicy i za wjazd na teren cmentarza
(3.630.000 zł), wpływy z umów na dzierżawę stanowisk handlowych (103.400 zł), odsetki od
zgromadzonych środków na rachunku bankowym, inne zwiększenia (7.200 zł) oraz równowartość odpisów
amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie (340.570 zł).
Planowane koszty (rozdz. 71035) – 3.945.871 zł (PW 4.277.431 zł), z tego:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 1.516.420 zł,
 pozostałe koszty bieżące − 2.526.451 zł, w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych,
roślin i materiałów do utrzymania zieleni, wyposażenia, materiałów do bieżących remontów i zakupy do
Miejskich Domów Przedpogrzebowych (80.000 zł), zakup energii (142.690 zł), remont ogrodzenia,
konserwacja i serwis urządzeń (296.000 zł), zakup usług pozostałych, w tym: dozór cmentarzy,
monitoring, wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie czystości i zieleni, usługi transportowe i inne
(930.575 zł), podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i podatek VAT (552.418 zł), odpisy
amortyzacyjne (340.570 zł).
 podatek dochodowy od osób prawnych − 45.000 zł.
Prognozowane przychody na 2020 rok − 4.081.170 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania
w 2019 roku − 4.405.040 zł w rozdz.: 71035, 92195 uległy zmniejszeniu o kwotę 323.870 zł m. in. ze
względu na brak dotacji na utrzymanie cmentarzy czynnych, zamkniętych – 276.900 zł. Prognozowane
koszty w 2020 roku − 3.945.871 zł w porównaniu do przewidywanego wykonania 2019 roku − 4.367.431 zł
w rozdz.: 71035, 92195 uległy zmniejszeniu o kwotę 421.560 zł – brak dotacji.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85232 Centra integracji społecznej
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Centrum Integracji Społecznej
Planowane przychody – 2.397.332,50 zł (PW 2.270.231,25 zł), z tego:
 dotacja podmiotowa z budżetu miasta z przeznaczeniem na reintegrację społeczną i zawodową uczestników
centrum (rozdz. 85154) – 909.344 zł, której źródłem finansowania są dochody z tytułu opłat za wydanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85395) – 284.335,50 zł na realizację przedsięwzięcia bieżącego
współfinansowanego ze środków UE pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "AktywniPrzedsiębiorczy-Skuteczni", której źródłem będą środki z budżetu UE (244.578,11 zł), środki z BP
(17.053,39 zł) oraz wkład własny miasta (22.704 zł),
 przychody własne − 1.203.653 zł, w tym m.in. wpływy z refundacji świadczeń integracyjnych i składek
ZUS od nich naliczanych (790.890 zł) oraz wpływy z usług: opiekuńczych, prywatnych, przewozu osób
niepełnosprawnych, sprzątania, ksero (411.563 zł).
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Planowane koszty – 2.397.332,50 zł (PW 2.270.231,25 zł), z tego:
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane − 1.423.904,50 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich
naliczane dotyczące realizacji przedsięwzięcia bieżącego współfinansowanego ze środków UE
pn. Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni"– 166.026,50 zł,
 pozostałe koszty bieżące − 973.428 zł, w tym m.in.: świadczenia integracyjne dla uczestników CIS
(620.208 zł), zakup materiałów i wyposażenia (46.050 zł), zakup energii (24.960 zł) oraz podatek
od nieruchomości (1.380 zł).
VIII. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ustawy o finansach
publicznych i wydatki nimi finansowane na 2020 rok
Jednostki oświatowe w myśl art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonych rachunkach dochody oraz dokonują
wydatków nimi finansowanych na postawie uchwały XII/197/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 sierpnia
2019 r. 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.
W roku 2020 wszystkie jednostki oświatowe upoważnione ww. uchwałą planują zgromadzić
na wydzielonych rachunkach dochody w łącznej wysokości 9.829.142 zł.
Prognozowane na 2020 r. dochody to dochody z tytułu:
− wpływów z opłat za wydanie duplikatu zaświadczenia, świadectwa, dyplomu ‒ 15.460 zł (§0610),
− wpływów z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, indeksu i legitymacji służbowych
‒ 30.276 zł (§0690),
− wpływów z najmu lub dzierżawy będących w trwałym zarządzie składników majątkowych,
z wykluczeniem wpływów z najmu lub dzierżawy garaży lub zasobów mieszkaniowych ‒ 2.893.789 zł
(§0750),
− wpływów z opłat za świadczone usługi – 616.260 zł (§0830),
− wpływów ze sprzedaży usług pracowni kształcenia zawodowego ‒ 29.350 zł (§0840),
− wpływów z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku ‒ 21.403 zł
(§0920),
− wpływów z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie ‒ 470.900 zł (§0950),
− wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki
budżetowej ‒ 417.640 zł (§0960),
− wpływów z różnych dochodów, w tym m.in. wpływy z wpłat przekazanych przez społeczne organy
szkoły, wpływy za udział wychowanków, uczniów i słuchaczy w imprezach i zajęciach organizowanych
przez jednostkę – 5.334.064 zł (§0970).
Prognozowane dochody przeznaczone zostaną m.in. na:
− wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 167.501 zł (§§4170, 4110 i 4120),
− zakup wyposażenia, przedmiotów, materiałów administracyjno-biurowych oraz środków czystości
– 1.747.255 zł (§4210),
− zakup środków dydaktycznych i książek – 595.791 zł (§4240),
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−
−
−
−

zakup usług remontowo-konserwatorskich i budowlano-montażowych oraz napraw wyrobów
przemysłowych – 1.158.558 zł (§4270),
zakup wszystkich pozostałych usług – 5.765.184 zł (§4300),
wykonanie inwestycji – 100.000 zł (§6050),
zakupy inwestycyjne – 75.000 zł (§6060).
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