
Załącznik Nr 1 

do Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2019 

 

Lista zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2019 roku. 
 

L.p. 
Obszar realizacji 

zadania 
Nazwa zadania 

Termin realizacji 

zadania 

Kwota dotacji w 

2019 r.  /w zł./ 

Dział/Rozdział/ 

Paragraf 

Jednostka/Wydział 

realizujący 

 

1 

Pomoc społeczna, w tym 

pomoc osobom i 

rodzinom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych 

rodzin i osób 

1.1. Zbiórka żywności na potrzeby domów pomocy 

społecznej,    placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin 

zastępczych, usamodzielnionych wychowanków oraz innych 

jednostek na terenie Powiatu Olsztyńskiego.  

styczeń-grudzień 20000 852/85295/2360 
Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie 

 

2 Ochrona i promocja 

zdrowia  

2.1.Popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania się na 

drodze i na wodzie oraz ratownictwa i ochrony ludności 
styczeń-grudzień 1500 926/92605/2360 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

2.2. Promocja zdrowego stylu życia przy wykorzystaniu 

walorów przyrodniczych Warmii 
styczeń-grudzień 1500 851/85195/2360 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

 

3 Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

3.1. Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć 

na rzecz osób niepełnosprawnych 
styczeń-grudzień 8000 926/92605/2360 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

           

4 
Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata 

i wychowanie 

4.1. Udzielanie stypendiów absolwentom gimnazjów, uczniom 

szkół ponadgimnazjalnych, studentom pochodzącym z terenu 

powiatu, osiągającym wysokie wyniki w nauce i znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej 

styczeń-grudzień 48000 854/85415/2360 
Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

                                                                                                                                                                                         

5 
Kultura, sztuka, ochrona 

dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego 

5.1. Impreza, cykl imprez, działania i przedsięwzięcia 

polegające na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury 

mające na celu wspieranie i promocję twórczości, w tym 

amatorskiej, edukację i oświatę kulturalną, realizację działań 

i inicjatyw kulturalnych o zasięgu co najmniej powiatowym 

styczeń-

grudzień 
30000 921/92105/2360 

 

Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 
5.2. Wspieranie inicjatyw i projektów polsko-niemieckich o 

charakterze edukacyjnym, naukowym, artystycznym i 

literackim 

styczeń-

grudzień 
10000 921/92105/2360 

 

5.3. Działania mające na celu ochronę i opiekę nad 

zabytkami, w tym wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 

znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego 

sierpień-

grudzień 
25000 921/92120/2360 



 

6 
Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej  

6.1. Impreza lub cykl imprez sportowo – rekreacyjnych o 

zasięgu co najmniej powiatowym mająca na celu podnoszenie 

aktywności ruchowej  
styczeń-grudzień 10000 926/92605/2360 

 
Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 

 

7 

Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

7.1. Działania mające na celu upowszechnianie i wspieranie 

ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz 

podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Powiatu 

Olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 3000 900/90019/2360 

Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 7.2. Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój 

edukacji ekologicznej poprzez działania ochronne i 

zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 5000 900/90019/2360 

 

8 

Działalność na rzecz 

organizacji 

pozarządowych oraz 

podmiotów 

wymienionych w art. 3 

ust. 3, w zakresie 

określonym w Ustawie 

8.1 Realizacja działań i programów mających na celu wsparcie 

i popularyzację działalności organizacji pozarządowych, 

utrzymanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi, a Powiatem Olsztyńskim na rzecz realizacji 

zadań publicznych; 

styczeń-grudzień 2000 921/92105/2360 
Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 

 

RAZEM 

 

         164000 

 

 


