
Projekt  

 

Uchwała Nr       /       /2021 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia                           2021 r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy 

Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2021. 
 

 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/217/2020 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia                    

27 listopada 2020 r. §9 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

4.1. działania mające na celu ochronę i opiekę nad zabytkami, w tym wykonanie ekspertyz, 

dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach 

znajdujących się na terenie powiatu olsztyńskiego (planowana wysokość środków na 

wsparcie realizacji zadania: 150 000 zł); 

4.2. działania mające na celu ochronę i opiekę nad kapliczkami warmińskimi znajdującymi 

się na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym wykonanie ekspertyz, dokumentacji, prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych (planowana wysokość środków na 

wsparcie realizacji zadania: 20 000 zł); 

4.3. 

a) planowana łączna wysokość środków na wsparcie realizacji zadań publicznych:                    

170 000 zł.  

b) odpowiedzialny za realizację – Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej; 

c) wsparcie finansowe zadań określonych w pkt 4.1. i 4.2. tj. wykonanie ekspertyz, 

dokumentacji, prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru możliwe będzie po przedstawieniu zgody 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pozostałych przypadkach wymagane 

będzie przedstawienie zgody właściciela/zarządcy.” 

 

§ 2. Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Powiatu Olsztyńskiego                                

z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały  powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie. 

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Przewodniczący 

Rady Powiatu w Olsztynie 

 

 

Jerzy Laskowski 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie Powiat Olsztyński opracował projekt rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

w/w ustawy wraz z listą zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub 

współfinansowania z budżetu powiatu w 2021 roku, których organizatorzy zostaną wyłonieni 

w drodze otwartego konkursu ofert.  

Pismem z dnia 23 października 2020 r. Starosta Olsztyński zwrócił się do 

Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin Powiatu Olsztyńskiego z informacją o powiatowej 

inicjatywie pt. „Ratujmy kapliczki warmińskie”. Projekt ma na celu pozyskanie zewnętrznych 

środków finansowych na przeprowadzenie renowacji kilkudziesięciu kapliczek znajdujących 

się na terenie powiatu olsztyńskiego i przywrócenie im wartości historycznych z okresu ich 

powstania. Poproszono również o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżetach Gmin 

kwoty 20 000,000 zł celem wsparcia projektu. W odpowiedzi na w/w pismo Wójt Gminy 

Dywity, pismem z dnia 28.12.2020 r. zadeklarował przystąpienie do przedmiotowego projektu 

oraz wsparcie finansowe programu w wysokości 20 000,00 zł. 

Jednocześnie pismem z dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Olsztyński zwrócił się do 

Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o udzielenie dotacji w kwocie  

200 000,00 zł w ramach Programu MKDNiS z pominięciem procedur konkursowych dla 

obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków celem podjęcia pilnych prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub remontowo – naprawczych przy najbardziej 

zdewastowanych kapliczkach z terenu powiatu olsztyńskiego. 

Zarząd Powiatu w Olsztynie proponuje wyodrębnienie w rocznym programie 

współpracy Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

rok 2021 w obszarze: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

zadania publicznego pn.: Działania mające na celu ochronę i opiekę nad kapliczkami 

warmińskimi znajdującymi się na terenie powiatu olsztyńskiego, w tym wykonanie ekspertyz, 

dokumentacji, prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych i zabezpieczenie 

środków finansowych w wysokości 20 000,00 zł w celu zabezpieczenia przypisanej puli 

środków na realizację projektu. 

 

Przewidywane skutki finansowe 
 

Podjęcie uchwały nie skutkuje zmianami finansowymi w budżecie Powiatu 

Olsztyńskiego na rok 2021. 

 

 
 


