
Załącznik do 

Uchwały Nr         /        /2021 

Rady Powiatu w Olsztynie 

z dnia                                    2021 r. 
 

Załącznik Nr 1 
do Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2021 
 

Lista zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2021 roku. 
 

L.p. 
Obszar realizacji 

zadania 
Nazwa zadania 

Termin realizacji 

zadania 

Kwota dotacji w 

2021 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 Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

2.1. Realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
styczeń-grudzień 10000 926/92605/2360 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

           

3 
Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, oświata 

i wychowanie 

3.1. Udzielanie stypendiów uczniom i studentom 

pochodzącym z terenu powiatu, osiągającym wysokie wyniki 

w nauce  
styczeń-grudzień 62106 854/85415/2360 

Wydział Oświaty, Kultury i 

Kultury Fizycznej 

                                                                                                                                                                                         

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 

styczeń-grudzień 150000 921/92120/2360 
Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 

4.2. Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej 

powiatowym polegających na upowszechnianiu kultury i 

sztuki wśród mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego np. 

wspieranie  i promocja twórczości, w tym amatorskiej, 

edukacja kulturalna, organizacja działań i inicjatyw społeczno 

- kulturalnych, tj. koncerty muzyczne, spektakle teatralne, 

występy kabaretowe, wieczory poetyckie, obchody rocznic 

wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt 

lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia 

naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery, itp. z 

możliwością wykorzystania pomieszczeń i ciągów 

sanitarnych w obiektach będących w dyspozycji organizacji 

styczeń-grudzień 20000 921/92120/2360 
Wydział Oświaty, Kultury 

i Kultury Fizycznej 

 



 

5 

Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

5.1. 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 5.2. Działania mające na celu upowszechnianie i rozwój 

edukacji ekologicznej, w tym działania ochronne i 

zabezpieczające jednostek OSP, skierowane do dzieci i 

młodzieży z terenu Powiatu Olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 5000 900/90019/2360 

RAZEM 

 

         270 106 

 

 


