
Załącznik Nr 1 

do Rocznego Programu współpracy 

Powiatu Olsztyńskiego z organizacjami pozarządowymi 

na rok 2023 
 

 

Lista zadań publicznych przewidzianych do finansowania lub współfinansowania z budżetu powiatu w 2023 roku. 
 

 

L.p. 
Obszar realizacji 

zadania 
Nazwa zadania 

Termin realizacji 

zadania 

Kwota dotacji w 

2023 r.  /w zł./ 
Dział/Rozdział/ Paragraf 

 

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 20 000 852/85295/2360 

 

2 Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych 

2.1. Organizacja imprez oraz realizacja działań i przedsięwzięć na rzecz osób 

niepełnosprawnych 
styczeń-grudzień 10 000 926/92605/2360 

           

3 
Nauka, szkolnictwo 

wyższe, edukacja, 

oświata i wychowanie 

3.1. Udzielanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia 

artystyczne i sportowe uczniom i studentom pochodzącym z terenu powiatu 

olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 60 000 854/85415/2360 

                                                                                                                                                                                         

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 130 000 921/92120/2360 

4.2. Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym 

polegających na upowszechnianiu kultury i sztuki wśród mieszkańców 

Powiatu Olsztyńskiego tj. wspieranie  i promocja twórczości, w tym 

amatorskiej, edukacja i oświata kulturalna, organizacja koncertów 

muzycznych, spektakli teatralnych, występów kabaretowych, wieczorów 

poetyckich, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, 

obchody świąt lokalnych i narodowych, pikniki, konferencje, wydarzenia 

naukowe, warsztaty artystyczne, wystawy, plenery lub inne działania i 

przedsięwzięcia mieszczące się w w/w obszarze 

styczeń-grudzień 13 000 921/92105/2360 

 

 

 

 



5 

Ekologia i ochrona 

zwierząt oraz ochrona 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

5.1. Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające 

na celu upowszechnianie zasad bezpieczeństwa, ratownictwa i edukacji 

ekologicznej m.in. w zakresie ochrony roślin, zwierząt i dziedzictwa 

przyrodniczego Powiatu Olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 8 000 900/90019/2360 

5.2. Działania i przedsięwzięcia o zasięgu co najmniej powiatowym mające 

na celu edukację ekologiczną w zakresie ochrony powietrza 
styczeń-grudzień 10 000 900/90019/2360 

 

6 

Wspieranie i 

upowszechnianie 

kultury fizycznej 

6.1. Realizacja działań i przedsięwzięć o zasięgu co najmniej powiatowym 

mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. organizacja 

szkoleń, treningów, imprez i zawodów sportowych, w tym rozgrywanych w 

randze Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego lub eliminacji powiatowych, dla 

uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych z terenu 

powiatu olsztyńskiego 

styczeń-grudzień 35 000 926/92605/2360 

 

 

RAZEM 

 

        286 000 

 

 

 

 

 


