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1559 

SPRAWOZDANIE  

roczne z wykonania bud Ŝetu Miasta Olsztyn  

za 2003 rok. 

 
Zgodnie z wymogami art. 136 ust. 1 ustawy z dnia  

26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), Prezydent Miasta 
Olsztyn jest obowiązany w terminie do dnia 31 marca 
2004 r. przedstawić Radzie Miasta Olsztyn sprawozdanie 
roczne z wykonania budŜetu Miasta Olsztyn za 2003 rok. 
Wypełniając obowiązek ustawowy, przedstawiam 
niniejsze sprawozdanie w szczegółowości uchwalonego 
budŜetu Miasta Olsztyn na 2003 rok. 

BudŜet Miasta na rok 2003 został skonstruowany w 
oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz załoŜenia 
do projektu budŜetu określone przez Zarząd Miasta 
Olsztyn w uchwale Nr 278/135/02 z dnia 9 lipca 2002 r., a 
takŜe wszystkie informacje otrzymane od organów 
administracji rządowej dotyczące prognozowanych 
dochodów i wskaźników, koniecznych do zastosowania 
przy opracowywaniu budŜetu Miasta Olsztyn na 2003 rok. 
Wskaźniki makroekonomiczne zastosowane przy 
konstruowaniu projektu budŜetu miasta, uległy jak 
wiadomo zmianie, podobnie jak zmianie uległy załoŜenia 
do projektu budŜetu po podjęciu przez Radę uchwał 
okołobudŜetowych i weryfikacji moŜliwości finansowych. 
W budŜecie Miasta Olsztyn na 2003 rok uwzględnione 
zostały takŜe zmiany wprowadzone w ówczesnej ustawie 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz 
klasyfikacji budŜetowej, która ulegała zmianie jeszcze w 
trakcie roku budŜetowego. 

BudŜet Miasta Olsztyn na 2003 rok uchwalony został z 
zachowaniem zasad budŜetowych, takich jak: 

- zasada zrównowaŜenia budŜetu; obowiązujące 
przepisy nie wymagają przestrzegania zasady 
równowagi budŜetowej w klasycznej postaci, tj. 
pełnego pokrycia wydatków dochodami, ale nakazują 
wskazanie źródeł pokrycia deficytu budŜetowego w 
przypadku jego planowania, 

- zasada zupełności – realizowana poprzez ujęcie w 
budŜecie nie tylko dochodów i wydatków kaŜdej z 
jednostek budŜetowych, ale takŜe przychodów i 
wydatków wewnętrznych jednostek organizacyjnych, 
takich jak zakłady budŜetowe czy gospodarstwa 
pomocnicze jednostek budŜetowych oraz 
samorządowych funduszy celowych, 

- zasada jedności materialnej, która zakazuje 
przeznaczania środków publicznych z poszczególnych 
tytułów na finansowanie imiennie wymienionych 
wydatków, z wyłączeniem odstępstw wynikających z 
przepisów prawa, 

- zasada szczegółowości, która postuluje ustalanie i 
wykonywanie w okresie roku kalendarzowego 
(szczegółowość czasowa), budŜetu w konkretnych 
kwotach (szczegółowość ilościowa) ze szczegółowym 
podziałem na przychody i dochody ujmowane według 
źródeł pozyskiwania oraz wydatki i rozchody według 
ich przeznaczenia (szczegółowość rzeczowa), 

- zasada przejrzystości, którą zapewnia jednolita 
klasyfikacja dochodów i wydatków publicznych oraz 
jednolite zasady rachunkowości i sprawozdawczości. 
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BUDśET UCHWALONY 
 

BudŜet Miasta Olsztyn na 2003 rok uchwalony został 
uchwałą Nr IV/33/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia  
30 grudnia 2002 roku w sprawie budŜetu Miasta Olsztyn 
na 2003 rok. Podstawowe wielkości ujęte w uchwale 
budŜetowej na 2003 rok kształtowały się w sposób 
następujący: 
  1) dochody - 419.004.602 zł, w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnych -  
62.828.712 zł, 

b) dochody z majątku - 27.941.274 zł, 
c) udziały w podatkach dochodowych - 73.687.909 zł, 

w tym: 
- od osób fizycznych - 66.712.411 zł, 
- od osób prawnych - 6.975.498 zł, 

d) subwencje ogólne - 127.337.634 zł, w tym: 
- oświatowa - 114.800.863 zł, 
- drogowa - 5.938.204 zł, 
- rekompensująca - 5.116.127 zł, 
- wyrównawcza - 1.370.184 zł, 
- podstawowa  - 112.256 zł, 

e) dotacje celowe z budŜetu państwa - 55.559.092 zł, 
w tym: 
- na zadania bieŜące własne - 7.655.810 zł, 
- na zadania bieŜące zlecone - 51.903.282 zł, 

f) środki z Unii i budŜetu państwa na inwestycje - 
43.177.637 zł, 

g) środki z funduszy celowych - 6.027.260 zł, 
  2) wydatki - 436.029.966 zł, w tym: 

a) wydatki bieŜące - 344.984.855 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne - 182.679.167 zł, 
- dotacje - 19.880.958 zł, w tym: 

- przedmiotowe dla zakładów budŜetowych - 
2.919.500 zł, 

- dla samorządowych instytucji kultury - 
6.706.085 zł, 

- dla niepublicznych i publicznych jednostek 
systemu oświaty - 7.945.724 zł, 

- pozostałe - 2.309.649 zł, 
- wydatki na obsługę długu - 4.538.100 zł, 

b) wydatki majątkowe - 91.045.111 zł, w tym: 
- wydatki inwestycyjne - 90.633.111 zł, 

3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej - 51.903.282 zł, 
(zawarte w wydatkach bieŜących), 

4) wydatki na zadania określone w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- 1.085.000 zł, 

5) wydatki na programy inwestycyjne na lata 2004-2005  - 
150.425.979 zł, 

6) źródła pokrycia deficytu budŜetu Miasta Olsztyn 
(przychody budŜetu): 
a) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 

29.950.000 zł, 

b) poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska - 4.858.364 zł, 

c) spłaty rat poŜyczek udzielonych - 30.000 zł, 
7) spłaty rat kredytów (rozchody budŜetu) -  

17.663.000 zł, 
8) udzielenie poŜyczek dla wspólnot mieszkaniowych - 

150.000 zł, (rozchody budŜetu), 
9) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 

budŜetowego 84.735.388 zł, która stanowiła 20,22% 
udziału w planowanych dochodach; przy 
uwzględnieniu kredytów w wysokości 29.950.000 zł i 
poŜyczek w wysokości 4.858.364 zł, planowanych do 
zaciągnięcia w 2003 roku, 

  10) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
powiatowe - 350.000 zł, 

  11) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na zadania z zakresu 
administracji rządowej - 100.000 zł, 

  12) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
gminne - 300.000 zł, 

  13) rezerwa celowa związana z obchodami 650-lecia 
Olsztyna - 700.000 zł, 

  14) upowaŜnienie dla Prezydenta do zaciągania 
kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w 
trakcie roku budŜetowego niedoboru budŜetu - 
17.000.000 zł. 

 
Rada Miasta, zgodnie z wymogami ustawy o finansach 
publicznych, zatwierdziła uchwałą budŜetową plany: 
a) środków specjalnych gromadzonych przez jednostki 

budŜetowe, 
  b) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, 
  c) zakładów budŜetowych, 
  d) funduszy celowych, w tym: 

- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 

- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 

- Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym. 

Zgodnie z wymogami art. 126 ust. 1 w związku z art. 89 
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, Prezydent Miasta 
był obowiązany do opracowania układu wykonawczego w 
szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów 
klasyfikacji budŜetowej – zarządzenie w sprawie układu 
wykonawczego zostało podpisane przez Prezydenta w 
dniu 16 stycznia 2003 roku. Wypełniając inny z wymogów 
ustawy o finansach, Prezydent Miasta w dniu 30 stycznia 
2003 roku podpisał Zarządzenie Nr 24 w sprawie 
harmonogramu realizacji dochodów i wydatków 
budŜetowych. 
 

 
 

ZMIANY W BUDśECIE 
 

W toku wykonywania budŜetu, Radzie Miasta Olsztyn 
przedłoŜono 11 projektów uchwał zmieniających uchwałę 
budŜetową. Podjęte uchwały obejmowały zmiany w 
zakresie budŜetowych wydatków bieŜących i 
majątkowych, zmiany przychodów i rozchodów budŜetu, 
zmiany przychodów i wydatków środków specjalnych i 
gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, 
zakładów budŜetowych oraz funduszy celowych. W 3 
uchwałach zawarto ponadto zmniejszenie rezerw 

celowych przeznaczonych, zgodnie z ustawowym 
upowaŜnieniem do dyspozycji Prezydenta. 

Rada Miasta Olsztyn w uchwale budŜetowej na  
2003 rok upowaŜniła Prezydenta Miasta Olsztyn do 
dokonywania zmian w budŜecie polegających na 
dokonywaniu przeniesień między rozdziałami i 
paragrafami klasyfikacji budŜetowej wydatków, z 
wyłączeniem przeniesień między działami oraz 
przeniesień skutkujących zwiększeniem planowanych 
wynagrodzeń i pochodnych. Prezydent nie posiadał 
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ponadto kompetencji do dokonywania jakichkolwiek zmian 
w zakresie wydatków majątkowych oraz dotacji z budŜetu. 
Zarządzeń obejmujących zmiany, o których mowa wyŜej, 
Prezydent podpisał 19. W wyniku przeniesień 
planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami 
klasyfikacji budŜetowej, nie powstały róŜnice w globalnej 
kwocie dochodów i wydatków oraz deficytu i długu. 

Prezydent posiada upowaŜnienie ustawowe, 
wynikające z ustawy o finansach publicznych, do 
dokonywania zmian w zakresie dochodów i wydatków, 
wynikających z dokonywanych w trakcie roku zmian 
dotacji celowych z budŜetu państwa. Zarządzeń 
określających zmiany dotacji Prezydent podpisał 19, przy 
czym niektóre ze zmian w zakresie wymienionych dotacji 
dokonywane były takŜe w trybie uchwał Rady. Zmiany w 
wysokości dotacji celowych z budŜetu państwa, 
wprowadzone do budŜetu zarówno w trybie zarządzeń 
Prezydenta czy uchwał Rady spowodowały zmniejszenie 
budŜetu w części dotyczącej dotacji celowych z budŜetu 
państwa z kwoty 59.559.092 zł, uchwalonej na dzień  
1 stycznia 2003 roku poprzez kwotę 36.594.787 zł na 
dzień 30 czerwca 2003 roku, aŜ do kwoty 40.237.461 zł 
planowanej na koniec 2003 roku.  

Zgodnie z uprawnieniami przysługującymi na mocy 
ówczesnej ustawy o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, Prezydent Miasta mógł dokonać zmiany 
przeznaczenia dotacji celowej na zadania własne, przy 
czym kwota podlegająca zmianie przeznaczenia nie 
mogła przekroczyć 15% dotacji na zadania własne oraz 
nie mogła dotyczyć dotacji, której źródłem pochodzenia 
była rezerwa celowa z budŜetu państwa. Prezydent 
Miasta podpisał 2 zarządzenia w sprawie zmiany 
przeznaczenia dotacji celowej, przy czym jedno dotyczyło 
refundacji kosztów poniesionych w związku z 
przydzieleniem lokalu mieszkalnego repatriantom, a 
źródłem pochodzenia tej dotacji była rezerwa celowa z 
budŜetu państwa. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa 
Finansów ustawa o finansach nie przewiduje Ŝadnych 
regulacji związanych z refundacją środków, zatem 
zarządzenie jest zgodne z przepisami. 

W 2003 roku, działając zgodnie z upowaŜnieniem 
nadanym przez ustawę o finansach publicznych, 
Prezydent podpisał 9 zarządzeń dotyczących 
przeniesienia wydatków z rezerw celowych zgodnie z ich 
planowanych przeznaczeniem. Uwzględniając dokonane 
przez Radę Miasta zmniejszenie zaplanowanych do 
dyspozycji Prezydenta rezerw celowych w wysokości 
183.000 zł (o taką samą kwotę Rada zwiększyła 
instytucjom kultury dotacje na zadania związane z 
obchodami 650–lecia), zarządzenia objęły dyspozycjami 
kwotę 1.122.643 zł, gdyŜ nie do końca rozdysponowano 
rezerwy celowe, a dotyczyło to rezerw na bieŜące wydatki 
w zakresie zadań gminnych (niewykorzystane zostało 
40.215 zł) i powiatowych (nierozdysponowana została 
kwota 104.143 zł). 
Na skutek zmian wprowadzanych do budŜetu w trakcie 
roku uchwałami Rady i zarządzeniami Prezydenta, 
podstawowe wielkości ujęte w uchwale budŜetowej na 
dzień 31 grudnia 2003 roku ukształtowały się w sposób 
następujący: 
  1) dochody - 371.548.213 zł, w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnych -  
62.665.320 zł, 

b) dochody z majątku - 35.272.458 zł, 
c) udziały w podatkach dochodowych - 72.210.777 zł, 

w tym: 
- od osób fizycznych - 65.235.279 zł, 
- od osób prawnych - 6.975.498 zł, 

d) subwencje ogólne - 127.492.345 zł, w tym: 
- oświatowa - 114.677.391 zł, 

- drogowa - 5.863.644 zł, 
- rekompensująca - 5.479.156 zł, 
- wyrównawcza - 1.343.549 zł, 
- podstawowa  - 128.605 zł, 

e) dotacje celowe z budŜetu państwa - 40.237.461 zł, 
w tym: 
- na zadania bieŜące własne  - 13.996.011 zł, 
- na zadania bieŜące zlecone - 24.119.672 zł, 

f) środki z Unii, budŜetu państwa i in. na inwestycje - 
9.183.105 zł, 

g) środki z funduszy celowych - 3.540.746 zł, 
  2) wydatki - 388.892.266 zł, w tym: 

a) wydatki bieŜące - 332.473.629 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne - 185.438.751 zł, 
- dotacje - 23.600.995 zł, w tym: 

- przedmiotowe dla zakładów budŜetowych - 
3.377.500 zł, 

- dla samorządowych instytucji kultury - 
7.738.537 zł, 

- dla niepublicznych i publicznych jednostek 
systemu oświaty - 9.587.654 zł, 

- pozostałe - 2.897.304 zł, 
- wydatki na obsługę długu - 3.816.100 zł, 

b) wydatki majątkowe - 56.418.637 zł, w tym: 
- wydatki inwestycyjne - 56.418.637 zł, 

3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej - 24.131.672 zł, 
(zawarte w wydatkach bieŜących), 

4) wydatki na zadania określone w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- 2.439.420 zł, 

5) wydatki na programy inwestycyjne na lata 2004 – 2005 
- 215.591.639 zł, 

6) źródła pokrycia deficytu budŜetu Miasta Olsztyn 
(przychody budŜetu): 
a) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 

25.685.761 zł, 
b) poŜyczka z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska - 6.101.172 zł, 
c) spłaty rat poŜyczek udzielonych - 30.000 zł, 

7) spłaty rat kredytów (rozchody budŜetu) -  
17.663.000 zł, 

8) udzielenie poŜyczek dla wspólnot mieszkaniowych - 
150.000 zł, (rozchody budŜetu), 

9) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 
budŜetowego - 81.406.055 zł,  

  10) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
powiatowe - 144.358 zł, 
(rezerwa nie została w pełni rozdysponowana), 

11) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na zadania z zakresu 
administracji rządowej - 0 zł, 

12) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
gminne - 0 zł, 

13) rezerwa celowa związana z obchodami 650-lecia 
Olsztyna - 0 zł, 

14) upowaŜnienie dla Prezydenta do zaciągania 
kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w 
trakcie roku budŜetowego niedoboru budŜetu 
17.000.000 zł. 

Zmiany w budŜecie dokonywane uchwałami Rady i 
zarządzeniami Prezydenta wywoływały w większości 
przypadków konieczność zmiany harmonogramu 
dochodów i wydatków budŜetowych, który podlegał 
zmianom stosownie do potrzeb – odnotowano 17 zmian 
zarządzenia w sprawie harmonogramu (zmiany 
wprowadzane były kaŜdorazowo po zmianach uchwały 
budŜetowej oraz w pozostałych przypadkach – wedle 
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potrzeb). Do znaczących zmian dochodów budŜetowych w 
2003 roku naleŜały m. in.: 
a) w przypadku dochodów z majątku – zwiększenie 

wpływów z uŜytkowania wieczystego (o 2.700.000 zł), 
z przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 
prawo własności (o 1.000.000 zł), sprzedaŜy majątku 
(o 2.694.443 zł), 

b) w zakresie dotacji celowych z budŜetu państwa – 
wycofanie z budŜetu od stycznia 2003 roku dotacji 
celowych z budŜetu państwa na finansowanie zadań 
Komendy Miejskiej Policji (27.621.850 zł) i od maja 
2003 roku dotacji na zadania Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii (o 526.660 zł); a z drugiej 
strony zwiększenia dotacji dokonywane w trakcie roku 
budŜetowego, z których największą kwotę stanowiły 
dotacje na dodatki mieszkaniowe (3.306.946 zł) oraz 
dotacje na inwestycje (1.820.900 zł),  

c) w przypadku dochodów z innych źródeł, tj. z Unii 
Europejskiej oraz PWiK na dofinansowanie zadań 
inwestycyjnych – zmniejszenie środków z funduszu 
ISPA, PHARE oraz wpłat z PWiK (o 33.994.532 zł), 

d) w zakresie dotacji z funduszy celowych na zadania 
bieŜące i inwestycyjne – zmniejszenie dotacji z 
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska na skutek przesunięcia w czasie realizacji 
niektórych zadań o charakterze majątkowym (o 
2.486.514 zł), 

e) w przypadku udziałów w podatku dochodowym od 
osób fizycznych – zmniejszenie kwoty planu w 
stosunku do pierwotnej prognozy Ministerstwa 
Finansów (zmniejszenia dokonano jedynie o kwotę 
1.477.132 zł, podczas gdy prognoza opiewała na 
kwotę niŜszą o dodatkowe 800.000 zł, której ze 
względu na brak moŜliwości zbilansowania budŜetu, 
nie zdjęto z dochodów). 

 
W toku wykonywania budŜetu w 2003 roku dokonywano 
równieŜ zmian planowanych wydatków budŜetowych. W 
układzie podstawowych grup wydatków ujętych w uchwale 
budŜetowej odnotowano znaczne zmiany zarówno w 
wydatkach bieŜących, jak i wydatkach majątkowych. 
Planowane wydatki bieŜące uległy zmniejszeniu na skutek 
m. in.: 
a) wyłączenia z budŜetu środków na finansowanie zadań 

policji (od stycznia, gdyŜ mimo ujęcia zaplanowanych 
wydatków w budŜecie Ŝadne środki na policję do kasy 
miejskiej nie wpłynęły), inspekcji weterynaryjnej (od 
maja w związku ze zmianą podległości Inspektoratu 
Weterynarii), 

b) niŜszych niŜ wstępnie zaplanowano w budŜecie 
wydatków na obsługę długu (w ubiegłym roku stopy 
procentowe spadały jak wiadomo niejednokrotnie, 
podczas gdy na etapie projektowania budŜetu takiej 
wiedzy nie udało się nigdzie pozyskać), 

c) zmniejszenia wydatków rzeczowych i takŜe 
zwiększenia tych wydatków, ale juŜ w mniejszym 
zakresie, 

d) zmniejszenia w pierwszym półroczu, a w drugim 
zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne 
(wzrost w skali roku o 2.759.584 zł; dotyczyło to 

głównie jednostek oświatowych, w których na etapie 
projektowania budŜetu przyjęto zbyt niskie 
zabezpieczenie w budŜecie na wynagrodzenia i 
pochodne, a ponadto w trakcie roku, co w 
szczególności mało miejsce w drugim półroczu, w 
edukacji nastąpił znaczny wzrost wynagrodzeń, gdyŜ 
wielu nauczycieli zdobyło wyŜszy stopień awansu 
zawodowego, wzrost odnotowano takŜe w przypadku 
liczby i, co wydaje się oczywiste, wynagrodzeń za 
godziny ponadwymiarowe, w ciągu roku występowały 
równieŜ koszty związane z nauczaniem 
indywidualnym, itp.), 

e) zwiększenia dotacji głównie w przypadku jednostek 
oświatowych publicznych i niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niŜ samorząd 
oraz osoby fizyczne, na co miał bezpośredni wpływ 
wzrost wydatków na szkoły samorządowe (wzrost 
dotacji o 3.720.037 zł). 

 
Oprócz zmniejszenia w zakresie wydatków bieŜących, w 
trakcie roku budŜetowego odnotowano takŜe spadek 
planowanych wydatków na wydatki majątkowe (o 
34.626.474 zł). Do najistotniejszych zmian naleŜały: 
a) zmniejszenia środków z funduszy pomocowych i wpłat 

PWiK, 
b) zmniejszenia zakresu realizacji niektórych zadań w 

2003 roku z przesunięciem wykonawstwa w czasie na 
lata następne. 

 
Na skutek odstąpienia (bez dokonywania oceny przyczyn) 
od realizacji niektórych zadań o charakterze majątkowym, 
moŜliwe było jednoczesne skorygowanie – zmniejszenie 
wysokości kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2003 
roku o kwotę 4.264.239 zł, ale równoczesne zwiększenie 
poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o 
kwotę 1.242.808 zł (na skutek niŜszych niŜ zachodziła 
potrzeba, środków ISPA). Do źródeł finansowania 
planowanego deficytu, stanowiącego róŜnicę między 
planowanymi dochodami i wydatkami, a powstałego na 
skutek braku środków własnych na sfinansowanie zadań 
inwestycyjnych (który w skali roku ulegał pięciokrotnie 
zmianom, po to by na koniec roku ulec zwiększeniu o 
318.689 zł), wprowadzono poza kredytami, poŜyczką i 
spłatami poŜyczek udzielonych w latach wcześniejszych 
wspólnotom mieszkaniowym, inne źródła stanowiące 
nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym 
budŜetu, wynikającą z rozliczeń kredytu zaciągniętego w 
latach ubiegłych (pod koniec 2001 roku został zaciągnięty 
kredyt gotówkowy wyŜszy niŜ ówczesne potrzeby, w 
związku z czym na rachunku pozostały środki pienięŜne, 
których w 2002 roku nie wykorzystywano w całości). 
Planowane inne źródła pokrycia deficytu stanowiły kwotę 
od 1.654.695 zł w I półroczu do 3.340.120 zł na koniec 
roku budŜetowego. Zmniejszenie wysokości planowanych 
do zaciągnięcia kredytów i poŜyczek (saldo zmniejszenia 
3.021.431 zł) pozwoliło na zmniejszenie łącznej kwoty 
długu prognozowanej na koniec roku budŜetowego o 
kwotę 3.329.333 zł. 
 

 
BUDśET WYKONANY 

 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku w zakresie podstawowych 
wielkości ujętych w uchwale budŜetowej uzyskano: 
  1) dochody - 362.555.229 zł, w tym: 

a) dochody z podatków i opłat lokalnych -  
61.464.859 zł, 

b) dochody z majątku - 37.421.418 zł, 

c) udziały w podatkach dochodowych - 64.604.233 zł, 
w tym: 
- od osób fizycznych - 60.195.306 zł, 
- od osób prawnych - 4.408.927 zł, 

d) subwencje ogólne - 127.492.345 zł, w tym: 
- oświatowa - 114.677.391 zł, 
- drogowa - 5.863.644 zł, 
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- rekompensująca - 5.479.156 zł, 
- wyrównawcza - 1.343.549 zł, 
- podstawowa  - 128.605 zł, 

e) dotacje celowe z budŜetu państwa - 40.202.939 zł, 
w tym: 
- na zadania bieŜące własne - 13.988.503 zł, 
- na zadania bieŜące zlecone - 24.107.284 zł, 

f) środki z Unii, budŜetu państwa i in. na inwestycje - 
7.886.814 zł, 

g) środki z funduszy celowych - 3.455.813 zł, 
  2) wydatki - 380.320.992 zł, w tym: 

a) wydatki bieŜące - 328.939.169 zł, w tym: 
- wynagrodzenia i pochodne - 184.172.323 zł, 
- dotacje - 23.582.139 zł, w tym: 

- przedmiotowe dla zakładów budŜetowych - 
3.377.500 zł, 

- dla samorządowych instytucji kultury - 
7.738.537 zł, 

- dla niepublicznych i publicznych jednostek 
systemu oświaty - 9.583.162 zł, 

- pozostałe - 2.882.940 zł, 
- wydatki na obsługę długu - 3.721.983 zł, 

b) wydatki majątkowe - 51.381.823 zł, w tym: 
- wydatki inwestycyjne - 51.381.823 zł, 

3) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej - 24.119.286 zł, 
(zawarte w wydatkach bieŜących), 

  4) wydatki na zadania określone w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
- 2.141.221 zł, 

5) wydatki na programy inwestycyjne na lata 2004 – 2005 
- nie podlega, 

6) źródła pokrycia deficytu budŜetu Miasta Olsztyn 
(przychody budŜetu): 
a) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych - 

21.135.873 zł, 
b) poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska - 5.589.051 zł, 
c) spłaty rat poŜyczek udzielonych - 70.702 zł, 

7) spłaty rat kredytów (rozchody budŜetu) -  
17.662.122 zł, 

8) udzielenie poŜyczek dla wspólnot mieszkaniowych - 
103.473 zł, 
(rozchody budŜetu), 

9) łączna prognozowana kwota długu na koniec roku 
budŜetowego 77.846.584 zł, która stanowiła 21,5% 
(ustawowy wskaźnik nie moŜe przekroczyć 60%) 
zrealizowanych w 2003 roku dochodów, podczas gdy 
relacja kosztów obsługi zadłuŜenia (spłaty rat 
kapitałowych i odsetek – 21.384.105 zł) stanowiła 
5,8% dochodów ogółem (ustawowa relacja – nie 
więcej niŜ 15%), 

10) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
powiatowe - 144.358 zł, 
(rezerwa nie została w pełni rozdysponowana), 

11) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na zadania z zakresu 
administracji rządowej - 0 zł, 

12) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
gminne - 0 zł, 

13) rezerwa celowa związana z obchodami 650-lecia 
Olsztyna - 0 zł, 

14) z upowaŜnienia do zaciągania kredytu w rachunku 
bieŜącym Prezydent korzystał w ciągu roku w 
sytuacjach, kiedy konieczne było dokonywanie 
płatności np. składek ZUS, podatku dochodowego 
czy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych w latach 
ubiegłych kredytów, a na rachunku budŜetu 

brakowało środków, gdyŜ dochody nie spływały w 
terminach płatności wydatków; termin w jakim 
konieczne było skorzystanie z debetu nie 
przekraczał 6 dni, przy czym łączna liczba dni 
korzystania z kredytu w rachunku bieŜącym wyniosła 
59 dni (korzystano 19-krotnie z debetu w 
miesiącach: lipiec-grudzień); kwoty 
wykorzystywanego kredytu w rachunku bieŜącym 
wynosiły od 366.000 zł do 4.000.000 zł; koszty 
korzystania z kredytu obrotowego – odsetki, wyniosły 
w skali roku 14.415 zł. 

 
Dochody osiągnięte w roku 2003 osiągnęły poziom ok. 
97% dochodów zaplanowanych, podobnie jak wydatki – 
róŜnica tylko 0,2%. Porównanie kwot wykonania budŜetu z 
wielkościami planowanymi pokazuje, iŜ dochodów nie 
wykonano na kwotę 8.992.984 zł, a w przypadku 
wydatków 8.517.274 zł. Największe nie osiągnięte kwoty 
dochodów dotyczą następujących źródeł: 
  a) podatki i opłaty lokalne – 1.200.461 zł, 
  b) udziały w podatkach dochodowych – 7.606.544 zł, 

przy czym jak wyŜej wspomniano, prognoza (plan) 
Ministra Finansów w zakresie podatku dochodowego 
od osób fizycznych opiewała na kwotę niŜszą o 
800.000 zł, o którą dochodów nie zmniejszono – 
wykonanie tych dochodów jest bardzo niskie, 

  c) środki z innych źródeł (Unii i PWiK) – 1.296.291 zł. 
 
W przypadku wydatków, do największych pod względem 
wartościowym pozycji niezrealizowanych, naleŜeć będą: 
 
  a) wydatki majątkowe – 5.036.814 zł, 
  b) wydatki bieŜące – 3.534.460 zł, w tym wynagrodzenia i 

pochodne – 1.266.428 zł. 
 
Wydatki finansowane z dotacji celowych z budŜetu 
państwa równieŜ nie zostały poniesione w 100%, 
jednakŜe kwota wydatków niezrealizowanych wydatków 
była niewielka (ok. 34 tys. zł), a dotacje niewykorzystane, 
co ustawa o finansach określa jako pobrane w nadmiernej 
wysokości, zostały zwrócone do budŜetu państwa w 
terminie określonym przepisami. Zadaniom finansowanym 
z dotacji celowych, ale tylko na zadania zlecone, 
towarzyszy pozyskiwanie dochodów, które zgodnie z 
przepisami są dochodami budŜetu państwa i tam teŜ są 
przekazywane w terminach określonych przez Ministra 
Finansów w rozporządzeniu. Dochody te przekazano w 
wysokości ok. 7,5 mln zł, podczas gdy plan opiewał na 
kwotę o 1 mln wyŜszą. Plan w zakresie dochodów 
budŜetu państwa ustalany jest decyzją Wojewody, 
wprowadzenie go do uchwały budŜetowej wydaje się więc 
być formalnością. Niemniej jednak taka operacja jest 
konieczna, gdyŜ jednostkami realizującymi wymienione 
dochody są jednostki objęte budŜetem, a zatem plan musi 
być ustanowiony w przez Radę Miasta, bo stanowi on 
element sprawozdawczości budŜetowej. Wyodrębnione w 
uchwale budŜetowej wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych równieŜ nie 
zostały w pełni zrealizowane (szczegóły w opisie 
dotyczącym zadań programu), jednak na 2004 rok 
przynajmniej częściowo „przeniesiono” środki 
niezrealizowane. Kredyty jakie planowano zaciągnąć w 
roku 2003 na realizację zadań majątkowych (na 
działalność bieŜącą w 2003 roku kredytów nie 
planowano), zostały zaciągnięte w wysokości niŜszej o 
2.549.888 zł od wskazywanej w ostatniej w roku 
poprzednim uchwale zmieniającej budŜet. Wymieniona 
kwota powoduje niŜszą niŜ prognozowana wielkość długu 
na koniec roku budŜetowego o kwotę 3.559.471 zł. Na 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120  Poz.  1559 
 

 

- 6256 - 

wysokość łącznej prognozowanej kwoty długu wpływa 
oprócz wymienionych kredytów równieŜ poŜyczka z 
NFOŚ, którą zaciągnięto w wysokości niŜszej od 
zakładanej o kwotę 512.121 zł. Ponadto do długu zalicza 
się teŜ zobowiązania wymagalne jednostek budŜetowych, 
które planowano w wysokości 500.000 zł, a faktycznie 
wyniosły one nieco ponad 1 tys. zł. Na koniec 2003 roku 
odnotowano zobowiązania z tytułu kredytów i poŜyczek 
zaciągniętych w roku budŜetowym i latach ubiegłych w 
wysokości 77.844.969 zł, w tym 63.109.051 zł zobowiązań 
długoterminowych (z terminem spłaty powyŜej 12 
miesięcy następujących po dniu bilansowym). Do łącznej 
kwoty długu Miasta Olsztyn na koniec roku budŜetowego 
nie wlicza się zobowiązań wymagalnych zakładów 
budŜetowych, instytucji kultury czy teŜ samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Ani zakłady 
budŜetowe, ani instytucje kultury, zobowiązań 
wymagalnych na koniec roku nie wykazywały. Natomiast 
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, a 
konkretnie Miejski Szpital Zespolony wykazywał na koniec 
roku 2003 zobowiązania: 
- z tytułu kredytów (razem z odsetkami) zaciągniętych w 

krajowych bankach komercyjnych – 8.778.620 zł, w 
tym długoterminowych – 7.518.667 zł (kwotę kredytu w 
wysokości 7.500.000 zł poręczyło Miasto), 

- z tytułu zobowiązań wymagalnych wobec dostawców 
towarów i usług – 4.585.503 zł, z których 1.045.020 zł 
przeterminowane o 1 miesiąc, 936.797 zł 
przeterminowane o 2 miesiące oraz 2.603.686 zł 
przeterminowane o 3 miesiące. 

 
Porównując zobowiązania Szpitala z danymi za rok 2002, 
widoczny jest wzrost zobowiązań z tytułu kredytów (o 
4.518.667 zł; w 2002 roku Szpital posiadał na koniec roku 
zadłuŜenie z tytułu kredytu w wysokości 3.000.000 zł – 
spłacony w 2003 roku, a na koniec 2003 stan zobowiązań 
wykazuje zaciągnięty kredyt w wysokości wymienionej 
wyŜej). Nastąpił równieŜ wzrost zobowiązań z tytułu 
dostaw towarów i usług, ale posiadane naleŜności w 
wysokości 5.353.173 zł zdaniem dyrekcji Szpitala, 
pozwoliły pokryć w całości zobowiązania płacowe ze 
styczniowym terminem płatności oraz część zobowiązań z 
tytułu działalności bieŜącej – 3.481.982 zł, co stanowiło 
ok. 76% z wymienionych wyŜej zobowiązań z tytułu 
dostaw towarów i usług. Informacji na temat bieŜącego 
zadłuŜenia dostarczy sprawozdanie z zobowiązań za  
I kwartał 2004 roku. Z informacji Szpitala dotyczącej 
wykonania zadań wynika, Ŝe roczna strata według stanu 
na dzień 31 grudnia 2003 roku jest niŜsza o 2.988.761 zł 
od straty wykazywanej na koniec 2002 roku. BudŜetem 
miasta objęte są takŜe plany finansowe środków 
specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek 
budŜetowych. W przypadku środków specjalnych 
osiągnięte przychody były niŜsze od planowanych o ok.  
1 mln zł, a wydatki o ok. 2 mln zł. Natomiast w przypadku 
gospodarstw pomocniczych, przychody i wydatki zostały 
zrealizowane w wyŜszej wysokości niŜ wstępnie 
zakładano o ok. 90 tys. zł, a dotyczyło to Gospodarstwa 
Pomocniczego Urzędu Miasta Olsztyn, w którym zaszła 
konieczność naliczenia dodatkowego wynagrodzenia 
rocznego (obciąŜa to koszty roku 2003 a jest wydatkiem 
2004 roku), co znalazło swoje odzwierciedlenie po stronie 
przychodów i kosztów. W budŜecie eksponowane są 
równieŜ plany finansowe i ich wykonanie, zakładów 
budŜetowych, w których odnotowano wykonanie 
przychodów niŜsze od planowanego o ok. 400 tys. zł, a 
wydatków o ok. 600 tys. zł. NiŜsze wykonanie zarówno 
przychodów jak i wydatków nastąpiło w Ośrodku Sportu i 
Rekreacji, co zdeterminowało wielkości globalne 
przychodów i wydatków zakładów budŜetowych. W 

przypadku funduszy celowych, które równieŜ objęte są 
budŜetem miasta, zwłaszcza w przypadku Gminnego i 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, zarówno kwota przychodów jak i 
wydatków zrealizowanych na koniec roku budŜetowego, 
jest znacznie niŜsza od planowanej. Ma to związek z 
odstąpieniem od realizacji w 2003 roku niektórych zadań 
majątkowych, które miały być dofinansowane środkami 
pochodzącymi z dotacji celowych z tychŜe funduszy. 
Środki pozostały na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych i zostaną wykorzystane zgodnie z 
przeznaczeniem w 2004 roku. W przypadku Powiatowego 
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i 
Kartograficznym przychody są wyŜsze, a wydatki niŜsze 
od planowanych; tu równieŜ środki pozostają do 
wykorzystania w następnym roku budŜetowym. 
Planowane w budŜecie miasta rezerwy celowe, ze 
względu na brak potrzeb w zakresie zadań na które mogły 
by zostać one przeznaczone, nie zostały w pełni 
rozdysponowane przez Prezydenta. Kwota jaka została 
niewykorzystana to 144.358 zł i dotyczyła wydatków 
bieŜących (w tym na wynagrodzeń i pochodnych) na 
zadania własne gminne i powiatowe. Przy tworzeniu w 
projekcie budŜetu rezerw zakładano, iŜ w przypadku 
pojawienia się problemów finansowych w oświacie, środki 
„zawieszone” na rezerwie posłuŜą do przeniesienia na 
konkretne wydatki, co teŜ uczyniono. Planowany na 2003 
rok deficyt wynosił na dzień 1 stycznia 17.025.364 zł, a na 
31 grudnia 17.344.053 zł. Z odnotowanej realizacji 
dochodów i wydatków budŜetowych wynika, Ŝe faktyczny 
deficyt budŜetu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 
17.765.763 zł. Źródła pokrycia deficytu, takie jak kredyty, 
poŜyczka i spłaty poŜyczek udzielonych w latach 
wcześniejszych, zostały omówione wyŜej. W części 
dotyczącej zmian w budŜecie, wspomniano takŜe o 
„innych źródłach” finansowania deficytu, których plan na 
koniec 2003 roku wyniósł 3.340.120 zł, wykonanie zaś 
6.735.732 zł. Wymieniona kwota – wyŜsza od planu o 
3.395.612 zł, określa wielkość środków pochodzących z 
nadwyŜki z lat ubiegłych oraz wolnych środków 
zaangaŜowanych w finansowanie zaplanowanych 
rozchodów. W przypadku Miasta Olsztyn „inne źródła” to 
niewątpliwie nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku 
bieŜącym budŜetu, będąca wynikiem zaciągniętego w 
latach ubiegłych (w grudniu 201 roku) kredytu na 
działalność bieŜącą, kredytu wyŜszego niŜ ówczesne 
potrzeby. Stąd teŜ środki pienięŜne stanowiące róŜnicę 
między wielkością zadłuŜenia i skumulowanego niedoboru 
budŜetu, z uwzględnieniem róŜnic kursowych oraz 
poŜyczek udzielonych wspólnotom i spłaconych, zostały 
zaangaŜowane do finansowania rozchodów. Nie do końca 
prawidłową sytuacją jest wykazanie po stronie wykonania 
„innych źródeł” w wysokości innej niŜ wynikająca z 
uchwały budŜetowej. Jednak w trakcie roku nie pojawiły 
się Ŝadne symptomy sygnalizujące jakiekolwiek 
zagroŜenie sfinansowania deficytu. Wiedza taka pojawiła 
się po sporządzeniu sprawozdań budŜetowych za 2003 
rok (koniec lutego 2004 roku). Zaistniałą sytuacje trudno 
wytłumaczyć zwłaszcza, Ŝe na rachunku bieŜącym 
budŜetu, na dzień 31 grudnia 2003 roku, pozostały środki 
pienięŜne w wysokości 4.607.184 zł, a przy uwzględnieniu 
zasady memoriału i innych rozliczeń saldo to wynosiło co 
najmniej 2.246.564 zł. W budŜecie miasta na 2003 rok 
zabezpieczono środki na funkcjonowanie i realizację 
zadań przez  jednostki budŜetowe, do których się zalicza: 
  - 33 przedszkola miejskie,  
  - 17 szkół podstawowych (w tym jedna w Zespole Szkół 

Powszechnych), 
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- 10 gimnazjów samorządowych, w tym jedno Zespole 
Szkół Powszechnych i jedno zlikwidowane od  
1 września 2003 roku (Gimnazjum Nr 3), 

  - 4 licea ogólnokształcące, 
  - 5 zespołów szkół ogólnokształcących, 
  - 8 zespołów szkół zawodowych, 
  - Technikum Nr 9, włączone od 1 września 2003 roku 

do Zespołu Szkół Samochodowych, 
  - 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
  - 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 
  - 7 innych jednostek oświatowych i oświatowo-

wychowawczych, 
  - 7 innych jednostek budŜetowych, w tym realizujących 

zadania z zakresu opieki społecznej; od 15 grudnia 
2003 roku otwarty został takŜe Dom Pomocy 
Społecznej przy ul. Bałtyckiej, 

- 4 jednostki administracji zespolonej szczebla 
powiatowego, z których od stycznia wyłączona został 
Komenda Miejska Policji (w uchwalonym budŜecie 
środki dla KMP były zaplanowane, jednak do kasy 
miejskiej w ogóle nie wpływały), a od maja Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii, 

  - 1 urząd pracy. 
 
Większość z wymienionych jednostek posiadała w roku 
2003 wyodrębnione rachunki bankowe, na których 
gromadzone były środki specjalne, a źródłem ich 
pochodzenia były darowizny i odszkodowania oraz 
przychody ustalone w odrębnych dla kaŜdej jednostki, 
uchwałach Rady lub ustawach. Środki pochodzące z 
darowizn podlegały wydatkowaniu zgodnie z wolą 
darczyńców, z odszkodowań – na odtworzenia 
zniszczonego mienia, a ze źródeł określonych uchwałami 
Rady, na cele wskazane w tych uchwałach lub ustawach. 
Z budŜetu miasta w 2003 roku, w zakresie przewidzianym 
przepisami zewnętrznymi i uchwałami Rady, dotowane 
były takŜe jednostki oświatowe, oświatowo-wychowawcze 
i opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone przez inne niŜ 
samorząd osoby prawne oraz fizyczne. W uchwale 
budŜetowej ujęto takŜe plany zakładów budŜetowych, a w 
budŜecie zaplanowano dotacje przedmiotowe i celowe na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne dla niektórych z nich. 
Dotacje przedmiotowe zostały skalkulowane według 
stawek jednostkowych. W 2003 roku w Olsztynie 
funkcjonowały 4 zakłady budŜetowe:  
  - Zakład Cmentarzy Komunalnych, 
  - Las Miejski, 
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
  - Zakład Targowisk Miejskich. 
 
Tylko dla ostatniego z zakładów nie uchwalono dotacji z 
budŜetu Miasta i w tym przypadku, jako formę rozliczenia 
z budŜetem, przyjęto wpłatę nadwyŜki do budŜetu, która 
de facto wpłynęła do budŜetu w wysokości wyŜszej niŜ 
planowana. Rada Miasta uchwaliła takŜe plany finansowe 
3 gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych a 
od maja 4-go gospodarstwa – utworzone zostało 
Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Olsztyn, 
którego rolą jest pełnienie obsługi Urzędu razem z 
ochroną. Rada Miasta Olsztyn jest organizatorem 
samorządowych instytucji kultury, dla których w budŜecie 
przewidziano dotacje na działalność statutową oraz dla 

niektórych, dotacje celowe na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne. W roku 2003 w mieście istniało 5 instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Rada Miasta 
Olsztyn (oprócz tego w mieście funkcjonują instytucje 
podległe Marszałkowi Województwa): 
  - Biuro Wystaw Artystycznych, 
  - Olsztyński Teatr Lalek,  
- Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne, 
  - Miejski Ośrodek Kultury, 
- Miejska Biblioteka Publiczna (w roku 2003 zostały 

rozpoczęte prace adaptacyjne w dawnej Andromedzie, 
gdzie zostanie zlokalizowana Biblioteka Multimedialna, 
na którą znaczne środki wyłoŜy Fundacja 
Bertelsmanna). 

Oprócz wyŜej wymienionych jednostek ujętych w budŜecie 
w szczegółowości klasyfikacji budŜetowej lub teŜ w 
wielkościach ogólnych albo tylko w zakresie przyznanej 
dotacji, budŜet na 2003 rok obejmował dotacje na 
inwestycje dla samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej, takich jak: 
  - Miejski Szpital Zespolony, 
  - Przychodnia Specjalistyczna. 
 
W 2003 roku w budŜecie zaplanowano ponadto dopłaty 
do kapitału zapasowego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz środki na wniesienie 
wkładów do Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. (środki były planowane, jednak do 
końca roku plan ostał wyzerowany, gdyŜ nie zachodziła 
potrzeba przekazywania w 2003 roku środków). Pozostałe 
spółki komunalne, do których naleŜą: 
  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, 
  - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
  - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 
  - zakłady budynków komunalnych Nr I, II, III i IV, 

nie otrzymywały z budŜetu miasta Ŝadnego 
dofinansowania. 
Wszystkie dane zawarte w załącznikach do 

niniejszego sprawozdania z wykonania budŜetu, oparte są 
na danych z ewidencji księgowej i są zgodne z danymi 
wykazanymi w sprawozdaniach budŜetowych za 2003 rok, 
przekazywanych do organu nadzoru, jakim jest 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. 
Sprawozdania przekazywane do RIO obejmują ponadto 
dane, które nie są prezentowane w załącznikach do 
sprawozdania, dotyczy to omówionych wyŜej naleŜności i 
zobowiązań instytucji kultury i samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej. Inne ze sprawozdań 
przekazywanych do organu nadzoru nie stanowią w 
niniejszym sprawozdaniu z wykonania odrębnych 
załączników, ale dane zawierają się w przedstawionym 
materiale. W załączeniu: 
- zestawienie planu na dzień 1 stycznia 2003 roku, 

zmian dokonanych w I półroczu, planu na dzień  
30 czerwca 2003 roku, zmian dokonanych w okresie 
całego roku budŜetowego oraz wykonania na dzień  
31 grudnia 2003 roku wraz z procentem wykonania, 

- zestawienie wybranych informacji charakteryzujących 
budŜet w latach 2000-2003.  
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DOCHODY BUDśETU MIASTA OLSZTYN 
 

Plan dochodów budŜetu Miasta Olsztyn został 
zrealizowany w 97,6%. Kwota wykonania w wysokości 
362.555.229 zł obejmuje dochody własne, transfery z 
budŜetu państwa, środki pomocowe z innych źródeł m.in. 
z Unii Europejskiej oraz środki z funduszy celowych na 
dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych.  

W strukturze dochodów Miasta Olsztyn dominują 
dochody o charakterze zewnętrznym – średniorocznie 
stanowią ok. 70%. NaleŜą do nich dotacje i subwencje 
oraz udziały w podatkach dochodowych CIT i PIT. 
Pozostałe 30% dochodów budŜetu Miasta to dochody 
własne, na których poziom istotny wpływ wywiera Rada 
Miasta ustalając wysokość stawek w niektórych podatkach 
i opłatach lokalnych, udzielając ulg podatkowych i 
podejmując działania na rzecz rozwoju Miasta.  

Struktura dochodów budŜetu Miasta w latach 2000-
2003 kształtowała się następująco:  
- udział dochodów własnych w dochodach ogółem 

obniŜył się w latach 2000-2002 z 30,8% do 28,9%, po 
czym w 2003 roku wzrósł do 32,8%,  

- udział dotacji i subwencji w dochodach ogółem po 
wzroście w latach 2000-2001 z 50,8% do 52,4%, w 
kolejnych latach obniŜył się do 46,3%,  

- udział wpływów z podatków dochodowych budŜetu 
państwa CIT i PIT w dochodach ogółem wykazywał na 

przemian tendencje wzrostową i spadkową; w 2003 
roku wyniósł 17,8%, co oznacza, Ŝe spadł poniŜej 
poziomu 2002 roku o 1,4% i był niŜszy od udziału 
2001 roku o 0,1%, 

- udział środków pozyskane z innych źródeł na 
dofinansowanie zadań Miasta w dochodach ogółem 
był w latach 2000-2002 nieznaczny – średnio 0,33%, 
w 2003 roku wzrósł do 3,1%. (Rysunek 1) 

Przedstawione tendencje kształtowały w analizowanym 
okresie: 
- predyspozycje gminy do generowania dochodów z 

majątku, 
- zmiany przepisów prawa w zakresie źródeł 

finansowania bieŜących zadań własnych i zleconych 
Miastu,  

- moŜliwości i umiejętność wykorzystania środków 
pomocowych z Unii Europejskiej.  

 
Dochody budŜetowe Miasta Olsztyn w 2003 roku 
przedstawiają załączniki Nr 1 i Nr 1a do niniejszego 
sprawozdania. Część opisowa została sporządzona w 
układzie źródeł powstawania dochodów ujętych w 
Załączniku Nr 1, ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji 
budŜetowej określonej w Załączniku Nr 1a. 
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DOCHODY GMINY 
 

Źródło pochodzenia dochodów Gminy stanowią 
dochody własne, transfery z budŜetu państwa oraz środki 
z funduszy pomocowych i funduszy celowych. Na 
początku okresu sprawozdawczego dochody z 
wymienionych tytułów były szacowane na kwotę 
273.748.689 zł. Niestety w wyniku zmian w wielkościach 
planowanych do pozyskania środków pomocowych oraz 
przyznanych dotacji celowych z budŜetu państwa i 
funduszy celowych, zachodzących w trakcie roku, zostały 
zmniejszone o 3.216.418 zł (o 1,2%) do kwoty 
270.532.271 zł. Poziom realizacji planu dochodów Gminy 
na dzień 31 grudnia wyniósł 96,9%, co stanowiło wpływy 
do budŜetu w wysokości 262.089.556 zł.  
 
A. DOCHODY WŁASNE GMINY  
Dochody własne Gminy obejmują dochody, na których 
wielkość w duŜej mierze wpływają decyzje Rady Miasta. 
NaleŜą do nich: dochody z podatków i opłat lokalnych, 
dochody z majątku gminy i inne dochody, stanowiące 
zgodnie z przepisami prawa dochody własne gminy (np. 
wpływy z usług świadczonych przez gminne jednostki 
organizacyjne, wpływy z zezwoleń na sprzedaŜ napojów 
alkoholowych w zakresie ustalania punktów sprzedaŜy, 
itd.) Realizacja dochodów własnych Gminy, planowanych 
w 2003 roku na kwotę 112.871.368 zł, wyniosła na koniec 
okresu sprawozdawczego 100,4%, tj. 113.299.308 zł. 
 
I. Dochody z podatków i opłat – 61.464.859 zł (98,1% 
62.665.320 zł) 
Dochody z podatków i opłat były wymierzane i pobierane 
na podstawie właściwych przedmiotowych aktów 
prawnych przez gminne ograny podatkowe oraz urzędy 
skarbowe na rzecz budŜetu Gminy. NaleŜały do nich: 
 

1) podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków 
transportowych, od spadków i darowizn, od czynności 
cywilnoprawnych oraz karta podatkowa, 

2) opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, targowa, 
miejscowa, administracyjna i skarbowa. 

 
1. Podatek od nieruchomo ści (§ 031 rozdział 75615 i 
75616) 
Konstrukcję podatku od nieruchomości reguluje ustawa z 
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). 
Płatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi 
posiadaczami nieruchomości lub obiektów nie złączonych 
trwale z gruntem, a takŜe posiadaczami zaleŜnymi 
nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub 
gminy oraz wieczyści uŜytkownicy. Podatkiem obciąŜone 
są budynki i ich części, budowle związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej innej niŜ 
działalność rolnicza lub leśna, grunty nie objęte podatkiem 
rolnym lub leśnym oraz objęte tymi przepisami, ale 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej 
niŜ rolnicza lub leśna. Podstawę opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości stanowi:  
  - dla budynków lub ich części – powierzchnia uŜytkowa,  
- dla budowli – ich wartość początkowa, ustalana dla 

celów amortyzacji,  
  - dla gruntów – ich powierzchnia.  
 
W w/w ustawie przedmiotowej stawki podatku od 
nieruchomości ustalone są jako stawki maksymalne 
(kwotowe, procentowe), z tym Ŝe rada gminy moŜe je 
obniŜać, lecz nie więcej niŜ połowę w stosunku do 
poziomu wynikającego z ustawy. Osoby prawne i inne 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
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prawnej mają obowiązek wpłacać podatek od 
nieruchomości na rachunek gminy w terminie do dnia 15 
kaŜdego miesiąca (art. 6 ust. 8 ustawy), natomiast osoby 
fizyczne w czterech ratach w terminach: do dnia  
15 marca, 15 maja, 15 września i  
15 listopada roku podatkowego (art. 6 ust. 7 ustawy). 
Dochody Gminy z podatku od nieruchomości 
zaplanowano w 2003 roku na kwotę 47.218.000 zł, z tego:  
- od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 
75615) w wysokości 41.802.000 zł,  

- od osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 
5.416.000 zł.  

 
Realizacja dochodów, o których mowa, kształtowała się 
następująco: 
1) na dzień 30 czerwca: 49,9% planu, tj. 23.574.243 zł, w 

tym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej – 20.531.975 zł 
(49,1% planu) oraz od osób fizycznych – 3.042.268 zł 
(56,2% planu), 

2) na dzień 31 grudnia: 98% planu, tj. 46.268.441 zł, w 
tym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej – 40.985.887 zł 

(98% planu) oraz od osób fizycznych – 5.282.554 zł 
(97,52% planu). 

 
Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od 
nieruchomości od osób fizycznych determinowało 
powstanie zaległości w regulowaniu tego podatku, 
natomiast w przypadku osób prawnych, udzielone 
indywidualnie ulgi podatkowe oraz zmiany legislacyjne, 
wśród których moŜna wymienić: 
a) zmniejszenie z 15,99 zł do 3,46 zł od 1 m2 powierzchni 

uŜytkowej stawki podatku od budynków lub ich części 
zajętych na działalność gospodarczą w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowotnych, 

b) zmianę opodatkowania gruntów o powierzchni od 1 ha 
z podatku od nieruchomości na podatek rolny (dotyczy 
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i 
budynków jako uŜytki rolne), 

c) zmianę określonej przez w/w ustawę definicji budynku, 
co spowodowało wyłączenie z opodatkowania 
obiektów nie związanych trwale z gruntem i nie 
zajętych na działalność gospodarczą (np. garaŜe, 
zabudowania gospodarcze, altanki ogrodowe). 

 

 
 osoby prawne osoby fizyczne suma 

Kwota udzielonych ulg 2.915.915 zł 84.336 zł 3.000.251 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 598.446 zł 19.942 zł 618.388 zł 
– odroczenie terminu płatności podatku 5.206 zł 22.867 zł 28.073 zł 
– rozłoŜenie zaległości podatkowych na raty 114.082 zł 34.909 zł 148.991 zł 
– zwolnienia wynikające z uchwały Rady* 2.198.181 zł 6.618 zł 2.204.799 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych 3.986.985 zł 2.105.097 zł 6.092.082 zł 

*uchwała Nr III/17/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od nieruchomości 
 
2. Podatek rolny (§ 032 rozdział 75615 i 75616) 
Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), 
podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby 
prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, 
nieposiadające osobowości prawnej, będące 
właścicielami, uŜytkownikami wieczystymi, posiadaczami 
lub posiadaczami samoistnymi gruntów, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego. Opodatkowaniu podatkiem rolnym 
podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i 
budynków jako uŜytki rolne lub jako grunty zadrzewione i 
zakrzewione na uŜytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej 
niŜ działalność rolnicza (art. 1 ustawy). Podstawę 
opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 
  1) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów 

przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, 
rodzajów i klas uŜytków rolnych wynikających z 
ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do 
okręgu podatkowego; stawka podatku od 1 ha 
przeliczeniowego gruntów stanowi równowartość 
pienięŜną 2,5 q Ŝyta, obliczoną według średniej ceny 
skupu Ŝyta za pierwsze trzy kwartały roku 
poprzedzającego rok podatkowy,  

  2) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów wynikająca 
z ewidencji gruntów i budynków; stawka podatku od  
1 ha gruntów stanowi równowartość pienięŜną 5 q 
Ŝyta, obliczoną według średniej ceny skupu Ŝyta za 
pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok 
podatkowy; średnią cenę skupu ogłasza Prezes GUS 
w „Monitorze Polskim” (w 2003 roku: Komunikat 
Prezesa GUS z dnia 30 października 2002 roku 
opublikowany w M.P. Nr 51, poz. 733). 

 
Dochody Gminy z podatku rolnego zaplanowano w 2003 
roku na kwotę 50.430 zł, z tego od osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości 
prawnej (rozdział 75615) w wysokości 8.730 zł oraz od 
osób fizycznych (rozdział 75616) w kwocie 41.700 zł. 
Realizacja dochodów, o których mowa, kształtowała się 
następująco: 
1) na dzień 30 czerwca: 54,1% planu, tj. 27.290 zł, z tego 

od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej – 7.754 zł 
(88,8% planu) oraz od osób fizycznych – 19.536 zł 
(46,8% planu), 

2) na dzień 31 grudnia: 104,4% planu, tj. 52.630 zł, z 
tego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 
nieposiadających osobowości prawnej – 9.510 zł 
(108,9% planu) oraz od osób fizycznych – 43.120 zł 
(103,4% planu). 

Zgodnie z regulacją ustawy o podatku rolnym, osoby 
prawne i inne jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej opłacają podatek w czterech ratach: 
do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i do 15 listopada 
roku podatkowego. W wyniku zmian legislacyjnych 
opisanych w § 031 (w części dotyczącej podatku rolnego), 
realizacja planu dochodów z tego tytułu ukształtowała się 
na poziomie 108,9%. Z mocy ustawy o podatku rolnym, od 
1 stycznia 2003 roku osobom fizycznym, na których ciąŜy 
obowiązek podatkowy w zakresie podatku rolnego oraz 
jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub 
podatku leśnego, dotyczący przedmiotów opodatkowania 
połoŜonych na terenie tej samej gminy, wysokość 
naleŜnego zobowiązania podatkowego pobieranego w 
formie łącznego zobowiązania pienięŜnego ustala organ 
podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym). 
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 osoby prawne osoby fizyczne suma 
Kwota udzielonych ulg 0 zł 224 zł 224 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 0 zł 224 zł 224 zł 

 
3. Podatek le śny (§ 033 rozdział 75615 i 7516) 
Podatek leśny ma konstrukcję podobną do konstrukcji 
podatku rolnego, ale pozbawioną ulg i posiadającą tylko 
kilka zwolnień lub wyłączeń. Podatnikami są osoby 
fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące 
właścicielami, uŜytkownikami wieczystymi i posiadaczami 
samoistnymi lasów, a takŜe posiadaczami lasów 
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego. Za podstawę opodatkowania, 
zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o 
podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), 
przyjmuje się powierzchnię lasu, wyraŜoną w hektarach, 
wynikającą z ewidencji gruntów i budynków. Podatek 
leśny od 1 ha stanowi równowartość pienięŜną 0,220 m3 
drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaŜy 
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy 
kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (dla lasów 
ochronnych i lasów wchodzących w skład rezerwatów 
przyrody i parków narodowych stawka ta jest obniŜona o 
50%). Średnią cenę sprzedaŜy drewna ustala się na 
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 
dni po upływie trzeciego kwartału (w 2003 roku: 
Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2002 
roku opublikowany w M.P. Nr 50, poz. 729). Osoby 
prawne i inne jednostki nie posiadające osobowości 
prawnej mają obowiązek wpłacać naleŜny podatek na 
rachunek gminy za poszczególne miesiące w terminie do 
dnia 15 kaŜdego miesiąca, natomiast osoby fizyczne do 
dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku 
podatkowego. Istnieje równieŜ moŜliwość dokonania 
wpłaty naleŜnego podatku leśnego jednorazowo za cały 
rok, z czego część podatników w 2003 roku skorzystała. 
Dochody Gminy z podatku leśnego prognozowano w 2003 
roku na kwotę 4.735 zł, z tego od osób prawnych i innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej (rozdział 
75615) w kwocie 3.440 zł oraz od osób fizycznych 
(rozdział 75616) w wysokości 1.295 zł. Znaczny wzrost 
stawki podatku w stosunku do 2002 roku (wzrost o 
219,3%) – w 2002 roku stawka wynosiła 11,157 zł, zaś w 
2003 roku – 24,466 zł, spowodował 74,3% wykonanie 
planu juŜ w I półroczu, zaś na dzień 31 grudnia skutkował 
jego przekroczeniem o 47,2%. Na uzyskaną kwotę 
dochodów w wysokości 6.970 zł złoŜyły się dochody z 
podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej w wysokości  
4.352 zł (126,5% planu) oraz od osób fizycznych w kwocie 
2.618 zł (202,1% planu).  

 
4. Podatek od środków transportowych (§ 034 
rozdział 75615 i 75616) 
Podatek od środków transportowych jest podatkiem 
majątkowym, któremu podlegają samochody cięŜarowe o 
dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, autobusy, 
ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do uŜywania 
łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i 
naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego). 
Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne i osoby 
prawne będące właścicielami środków transportowych 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości 
prawnej, na które środek transportu jest zarejestrowany.  
W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. 
zm.), określono stawki podatkowe jako stawki 
maksymalne. Stawki obowiązujące w roku podatkowym 
ustala rada gminy, z tym Ŝe nie mogą one przekroczyć 
ustalonego w ustawie maksymalnego i minimalnego 
poziomu. Terminy płatności podatku od środków 
transportowych, zarówno dla osób prawnych i innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej, jak i dla 
osób fizycznych, ustalony jest do dnia 15 lutego i do dnia 
15 września kaŜdego roku, w dwóch równych ratach. 
Prognozowana kwota dochodów Gminy z podatku od 
środków transportowych na 2003 roku została ustalona na 
poziomie 2.608.900 zł, z tego od osób prawnych i 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 
1.848.300 zł (rozdział 75615) oraz od osób fizycznych w 
wysokości 760.600 zł (rozdział 75616). Do 30 czerwca, 
osoby prawne wpłaciły do budŜetu naleŜne podatki na 
kwotę 943.273 zł (51% planu), zaś osoby fizyczne na 
kwotę 264.869 zł (34,8% planu) – łącznie 1.208.142 zł, tj. 
46,3% wielkości docelowej dochodów z tego tytułu. 
Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna firm 
transportowych i związana z tym likwidacja 
wyeksploatowanych środków transportowych 
spowodowała, Ŝe roczna prognoza dochodów z podatku 
od środków transportowych została zrealizowana tylko w 
83,1%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 
2.168.798 zł złoŜyły się podatki od osób prawnych i innych 
jednostek nieposiadających osobowości prawnej w kwocie 
1.707.102 zł (92,4% planu) oraz podatki od osób 
fizycznych w wysokości 461.696 zł (60,7% planu). 

 
 osoby prawne osoby fizyczne suma 

Kwota udzielonych ulg 0 zł 21.507 zł 21.507 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 0 zł 816 zł 816 zł 
– rozłoŜenie zaległości podatkowych na raty 0 zł  20.691 zł 20.691 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych* 840.708 zł 248.562 zł 1.089.270 zł 

*uchwała Nr III/16/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie podatku od środków transportowych 
 
5. Podatek od spadków i darowizn (§ 036 rozdział 
75616 i 75814) 
Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez 
osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw 
majątkowych wykonywanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej tytułem: spadku, darowizny, 
zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, 

zachowku – jeŜeli uprawniony nie uzyskał go w postaci 
uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci 
powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkowi 
podlega równieŜ nabycie praw do wkładu 
oszczędnościowego na podstawie dyspozycji posiadacza 
wkładu złoŜonej na wypadek jego śmierci. Nabycie 
własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw 
majątkowych wykonywanych za granicą podlega 
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podatkowi, jeŜeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia 
umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub 
miał miejsce stałego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość podatku oraz 
zwolnienia i ulgi, w tym zakresie, reguluje ustawa z dnia 
28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. 
U. z 1997 roku Nr 16, poz. 89 z późn. zm.) oraz przepisy 
wykonawcze. Wymiaru i poboru podatku od spadków i 
darowizn dokonują notariusze i urzędy skarbowe, jako 
płatnicy tego podatku. Urzędy skarbowe przekazują 
uzyskane wpływy na rachunki budŜetów właściwych gmin. 
Dochody Gminy Olsztyn z podatków od spadków i 
darowizn planowano na dzień 1 stycznia w wysokości 
750.000 zł. W pierwszej połowie roku zrealizowano juŜ 
70,2% tej kwoty, tj. 526.739 zł. PoniewaŜ w kolejnych 
miesiącach roku poziom wykonania dochodów był nadal 
wyŜszy od zakładanego, plan został zwiększony o 
396.000 zł do poziomu 1.146.000 zł. Realizacja planu 
dochodów z tytułu spadków i darowizn osiągnęła 
ostatecznie pułap 1.223.315 zł, co oznacza, Ŝe 
przekroczyła wielkość planowaną o 6,7%.  
 
6. Podatek od czynno ści cywilnoprawnych (§ 050 
rozdział 75615, 75616 i 75814) 
Podatek od czynności cywilnoprawnych obciąŜa 
czynności cywilnoprawne wymienione w ustawie z dnia  
9 września 2000 roku o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.), 
m.in. umowy sprzedaŜy, zamiany rzeczy i praw 
majątkowych, poŜyczki, darowizny, doŜywocia, o dział 
spadku, spółki, ustanowienie hipoteki, a takŜe zmiany 
umów i orzeczenia sądów. Obowiązek zapłaty tego 
podatku ciąŜy na stronach czynności cywilnoprawnych i 
spółkach posiadających osobowość prawną – w 
przypadku podwyŜszenia kapitału zakładowego. 
Podstawę opodatkowania stanowi, w zaleŜności od 
czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaŜy, wartość 
rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość 
świadczeń. Stawki podatku są procentowe i zostały 
określone w ustawie. Organem podatkowym właściwym w 
sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych jest 
urząd skarbowy, który następnie przekazuje wpływy z 
tego tytułu na rachunki budŜetowe poszczególnych gmin.  
W I półroczu 2003 roku dochody Gminy z tytułu podatku 
od czynności cywilnoprawnych wyniosły 55,2% rocznej 
prognozy, tj. 2.755.433 zł, w tym:  
- od osób fizycznych – 1.971.059 zł (48,8% planu w 

wysokości 4.040.381 zł), 
- od osób prawnych – 789.660 zł (82,9% planu w 

wysokości 952.186 zł).  
Ze względu na poziom wykonania podatku od czynności 
cywilnoprawnych od osób prawnych, plan w tym zakresie 
został w październiku zwiększony o 247.814 zł do 
poziomu 1.200.000 zł. Roczna realizacja planu dochodów 
z podatku od czynności cywilnoprawnych przekroczyła 
ostatecznie wielkość planowaną o 12,4% i wyniosła 
5.891.965 zł, z tego:  
- od osób prawnych (rozdział 75615) – 1.234.469 zł 

(102,9% planu), 
- od osób fizycznych (rozdział 75616) – 4.691.451 zł 

(116,1% planu), 
- rozliczenie z Urzędem Skarbowym w Olsztynie 

(rozdział 75814) – zmniejszenie o 33.955 zł; odpisy od 
dodatkowych wpływów z podatków i nie podatkowych 
naleŜności budŜetowych na środki specjalne, urzędy 
skarbowe wykazują w sprawozdaniach z wykonania 
dochodów ze znakiem minus. 

 
Płatnicy, którzy w terminie 14 dni od powstania obowiązku 
podatkowego nie wpłacą naleŜnej kwoty podatku, muszą 

zapłacić odsetki za nieterminowość wpłaty. Odsetki z tego 
tytułu zostały zaplanowane w budŜecie Gminy w pozycji 
„Pozostałe dochody – Odsetki § 091”. 
 
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie (§ 049  
rozdział 70005, 75615 i 75616) 
Opłata prolongacyjna moŜe być – zgodnie z art. 57 § 7 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wprowadzona 
przez radę gminy z tytułu rozłoŜenia na raty lub 
odroczenia terminu płatności podatków stanowiących 
dochód Gminy. Organ podatkowy ustala opłatę 
prolongacyjną, jaką podatnik obowiązany jest wpłacić 
wraz z podatkiem lub ratą. Dochody Gminy z opłaty 
prolongacyjnej oszacowano w 2003 roku na podstawie 
wykonania w 2002 roku, tj. na kwotę 40.000 zł, z tego 
20.000 zł od osób prawnych (rozdział 75615) i 20.000 zł 
od osób fizycznych (rozdział 75616). Wysokość opłaty 
prolongacyjnej wynosiła 50% stawki odsetek za zwłokę, 
ogłaszanej przez Ministra Finansów w drodze 
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”. 
W ciągu roku stopa odsetek od zaległości podatkowych 
wielokrotnie ulegała obniŜeniu – z 17,5% do 16%, a 
następnie do 15,5%, 14,5%, 14% i do 13,5% w stosunku 
rocznym. Sytuacja ta niewątpliwie wywarła wpływ na 
poziom wykonania planu dochodów, chociaŜ osiągane 
dochody z opłaty prolongacyjnej uzaleŜnione były równieŜ 
od sytuacji finansowej podatników i ich zdolności do 
terminowego regulowania zobowiązań podatkowych. 
Realizacja dochodów z opłaty prolongacyjnej wynosiła: 
 
1) na dzień 30 czerwca 51,8% planu, tj. 20.717 zł, z tego 

od osób prawnych – 8.783 zł (43,9% planu) i od osób 
fizycznych – 11.934 zł (59,7% planu), 

2) na dzień 31 grudnia 91,7%, tj. 36.681 zł, z tego od 
osób prawnych – 12.918 zł (64,6% planu) i od osób 
fizycznych – 23.763 zł (118,8% planu).  

 
Opłata adiacencka zgodnie z definicją zawartą w art. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarowaniu 
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z 
późn. zm.) jest to opłata ustalona w związku ze wzrostem 
wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń 
infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu 
Państwa lub gminy albo scaleniem i podziałem gruntów, a 
takŜe podziałem nieruchomości. Do uiszczania opłaty 
zobowiązani są właściciele nieruchomości, których 
wartość wzrosła w związku z wybudowaniem urządzeń 
technicznych oraz ci uŜytkownicy wieczyści, którzy na 
podstawie odrębnych przepisów nie mają obowiązku 
wnoszenia opłat rocznych lub wnieśli jednorazowo opłatę 
za cały okres uŜytkowania wieczystego, przy czym 
obowiązek ten spoczywa na kaŜdoczesnym właścicielu 
(uŜytkowniku nieruchomości). W 2003 roku wydano 453 
decyzje o ustaleniu opłaty adiacenckiej: 390 z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania 
urządzeń infrastruktury technicznej i 63 z tytułu podziału 
nieruchomości, które łącznie z kwotami spłaty rat opłat 
adiacenckich z lat poprzednich, przyniosły dochody w 
wysokości 766.742 zł (153,3% planu w wysokości  
500.000 zł). WyŜsze wykonanie dochodów od planu na 
koniec roku wynika z faktu przejęcia nieruchomości od jej 
właściciela w zamian za zadłuŜenie z tytułu ustalonych 
prawomocnymi decyzjami opłat adiacenckich z 2001 roku. 
W I półroczu wykonanie planu dochodów z tytułu opłat 
adiacenckich wyniosło zaledwie 26,7% planu, tj.  
293.602 zł. Mimo znacznej liczby wszczętych postępowań 
ok. 25-30% z nich było umarzanych z powodu 
kompensaty świadczeń wnoszonych przez właścicieli 
obciąŜanych nieruchomości lub umarzanych przez SKO, 
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stąd teŜ plan dochodów został zmniejszony w 
październiku o 600.000 zł, tj. z kwoty 1.100.000 zł do 
poziomu 500.000 zł. Faktyczne wpływy do budŜetu z opłat 
adiacenckich przekroczyły jednak tę wielkość o 7,1%, 
czego powodem było przejęcie pod koniec roku 
nieruchomości w zamian za zadłuŜenie z tytułu ustalonych 
prawomocnymi decyzjami opłat adiacenckich z 2001 roku. 

Łączne dochody Gminy z tytułu opłat adiacenckich i 
prolongacyjnych wyniosły w okresie sprawozdawczym 
803.423 zł, co stanowi 148,8% planu w wysokości 
540.000 zł. 
 
8. Opłata targowa (§ 043 rozdział 75616) 
Opłata targowa – zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  
2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), pobierana jest od 
podmiotów dokonujących sprzedaŜy na targowiskach, 
niezaleŜnie od innych opłat, które mogą być pobierane na 
targowisku, np. za pobór wody, energii elektrycznej, 
korzystanie z wagi, za dozór na targowisku. Stawki opłaty 
targowej ustawodawca ustalił w stosunku dziennym, i 
mają one charakter stawek maksymalnych. Rada gminy 
moŜe obniŜać stawki opłaty, jak równieŜ określać 
zwolnienia z niej. Wysokość stawek opłaty targowej w 
2003 roku utrzymano na poziomie roku ubiegłego. 
Administratorzy targowisk i giełd w miejscach stałych 
zainkasowali w okresie sprawozdawczym opłatę targową 
w wysokości 900.673 zł, z tego w I półroczu – 366.969 zł 
(38,3% planu) i w II półroczu – 533.704 zł (55,7% planu). 
Stopień wykonania dochodów z opłaty targowej w 
odniesieniu do rocznej prognozy wpływów z tego tytułu, 
szacowanej na kwotę 957.900 zł, wyniósł 94% i był 
uzaleŜniony od zainteresowania tą formą handlu. 
 
9. Opłata miejscowa (§ 044 rozdział 75616) 
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych 
przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, 
zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach 
posiadających korzystne właściwości klimatyczne oraz 
warunki umoŜliwiające pobyt osób w tych celach – za 
kaŜdy dzień pobytu. Wykaz miejscowości, które 
odpowiadają tym kryteriom, ustala wojewoda, na wniosek 
rady gminy, po uzgodnieniu z Ministrem Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Podstawę 
prawną pobierania opłaty miejscowej przez Gminę Olsztyn 
stanowi ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenie Nr 84 Wojewody Olsztyńskiego 
z dnia 4 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia 
miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. 
U. Wojewody Olsztyńskiego Nr 16, poz. 203 z późn. zm.), 
a takŜe uchwała Nr III/19/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 
18 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty miejscowej. 
Zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta w sprawie załoŜeń do 
projektu budŜetu Miasta na 2003 rok, stawki opłaty 
miejscowej przyjęte zostały w wysokości odpowiadającej 
stawkom maksymalnym, przyjętym przez Ministra 
Finansów na rok podatkowy 2003. Przyjmując za 
podstawę naliczenia uśrednioną ilość „osobonocy” 
wykazywanych przez podmioty zobowiązane do 
pobierania opłaty miejscowej (inkasentów opłaty 
miejscowej: właścicieli hoteli, domów wypoczynkowych, 
biur kwaterunkowych, campingów, schronisk, obozowisk 
turystycznych oraz pracowników Urzędu Miasta 
dokonujących czynności meldunkowych), dochody z tego 
tytułu określono na kwotę 52.800 zł. W I półroczu 
uzyskano 34,4% tej kwoty, tj. 18.177 zł, natomiast w II 
półroczu 126,3%, tj. 66.700 zł – łącznie 84.877 zł. 
Faktyczne wpływy do budŜetu dochodów z opłaty 
miejscowej przekroczyły zatem wielkość prognozowaną o 

60,8%. Powodem takiego stanu rzeczy była większa 
liczba turystów odwiedzających Olsztyn, w związku z 
obchodami 650-lecia Miasta. 
 
10. Opłata administracyjna (§ 045 rozdział 75616) 
Opłata administracyjna jest daniną publicznoprawną o 
charakterze fakultatywnym i moŜe być nałoŜona na te 
czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe 
radzie gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie 
skarbowej. Opłata administracyjna pobierana jest na 
podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  
poz. 84 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LIV/811/01 Rady 
Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 listopada 2001 roku w tej 
sprawie. Dochody Gminy z opłaty administracyjnej w 2003 
roku oszacowano na podstawie przewidywanego ich 
wykonania w 2002 roku, tj. na kwotę 6.300 zł. Do budŜetu 
wpłynęło faktycznie 66,4% tej kwoty, tj. 4.184 zł, z tego w  
I półroczu – 936 zł (14,9% planu) i w II półroczu – 3.248 zł 
(51,5% planu). Przedstawiona sytuacja wynika ze zmiany 
przepisów prawa. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, plany 
uchwalone przed 1995 rokiem utraciły moc prawną, w 
związku z czym nie jest moŜliwe wydawanie wypisów i 
wyrysów z tych planów. 
 
11. Opłata skarbowa (§ 041 rozdział 75814 i 75618) 
Opłata skarbowa obciąŜa czynności z zakresu 
administracji publicznej dokonywane w ramach 
postępowania administracyjnego (składanie podań, 
załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i 
zwolnień, podejmowanie czynności urzędowych), 
dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, 
weksle, dokumenty przewozowe. Obowiązek uiszczenia 
opłaty skarbowej ciąŜy na osobach fizycznych, osobach 
prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, dokonujących ww. czynności lub 
składających wniosek o wydanie odpowiednich 
dokumentów. Stawki opłaty skarbowej ustalono 
bezpośrednio w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o 
opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.), 
są one głównie kwotowe i ulegają corocznie 
podwyŜszeniu, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dochody 
Gminy z opłaty skarbowej prognozowano na początku 
roku na kwotę 4.200.000 zł. W październiku plan ten 
zmniejszono o 207.206 zł do poziomu 3.992.794 zł, 
głównie z powodu zwrotu nadpłaconej kwoty opłaty 
skarbowej Urzędowi Skarbowemu Kraków Śródmieście. 
Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia wyniosło 
86,5% planu, tj. 3.453.978 zł. Kształt wykonania 
determinowała przede wszystkim liczba osób 
wnioskujących w trakcie roku o dokonanie czynności 
urzędowych objętych opłatą skarbową oraz nowelizacja 
ustawy o opłacie skarbowej, w wyniku której od 1 stycznia 
2003 roku przestał istnieć obowiązek uiszczania opłaty 
skarbowej od dokumentów przewozowych, wprowadzono 
zwolnienie z opłaty skarbowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego i obniŜono opłatę skarbową od zaświadczeń 
w sprawie zaległości w zobowiązaniach podatkowych. 
Płatnicy opłaty skarbowej są zobligowani do wniesienia 
opłaty z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty lub w 
przypadku wykorzystania dokumentów w sprawach innych 
niŜ te, które z mocy ustawy zwolnione są z opodatkowania 
– w terminie 14 dni od powstania obowiązku 
podatkowego. Nie dopełnienie tego obowiązku skutkuje 
koniecznością zapłaty odsetek za nieterminowość wpłat. 
Uzyskane odsetki z tego tytułu zostały ujęte w dochodach 
Gminy w pozycji „Pozostałe dochody – Odsetki §091”. 
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12. Karta podatkowa (§ 035 rozdział 75601) 
Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku 
dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych 
prowadzących niektóre rodzaje działalności usługowej, 
usługowo-wytwórczej, handlowej, transportowej, 
rozrywkowej, gastronomicznej i innej określonej 
przepisami ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  
Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Wysokość stawki karty 
podatkowej jest uzaleŜniona od rodzaju prowadzonej 
działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby 
mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest 
działalność. Stawka miesięczna karty podatkowej dla 
podatnika ustalana jest w drodze decyzji urzędu 
skarbowego. Dochody Gminy z opodatkowania 

działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, 
zgodnie z załoŜeniami do projektu budŜetu Miasta na 
2003 rok, zaplanowano na poziomie przewidywanego 
wykonania 2002 roku, tj. w wysokości 847.080 zł. Do  
30 czerwca udało się zrealizować 33,2% tej kwoty, tj. 
280.975 zł, a do 31 grudnia jeszcze 38,3%, tj. 324.630 zł 
– łącznie 605.605 zł, tj. 71,5% planu. Wykonanie 
dochodów było zaleŜne od liczby i rodzaju podatników. 
Płatnicy karty podatkowej są zobligowani do wpłaty 
podatku bez wezwania w terminie do 7 dnia kaŜdego 
miesiąca za miesiąc ubiegły. Nie dopełnienie tego 
obowiązku skutkuje koniecznością zapłaty odsetek za 
nieterminowość wpłaty. Odsetki z tego tytułu zostały 
zaplanowane w budŜecie Gminy w pozycji „Pozostałe 
dochody – Odsetki § 091”. 
 

 
Zestawienie skutków obni Ŝenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg 

Podatek od nieruchomości (§ 031) osoby prawne osoby fizyczne suma 
Kwota udzielonych ulg 2.915.915 zł 84.336 zł 3.000.251 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 598.446 zł 19.942 zł 618.388 zł 
– odroczenie terminu płatności podatku 5.206 zł 22.867 zł 28.073 zł 
– rozłoŜenie zaległości podatkowych na raty 114.082 zł 34.909 zł 148.991 zł 
– zwolnienia wynikające z uchwały Rady 2.198.181 zł 6.618 zł 2.204.799 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych 3.986.985 zł 2.105.097 zł 6.092.082 zł 

 
Podatek rolny (§ 032) osoby prawne osoby fizyczne suma 

Kwota udzielonych ulg 0 zł 224 zł 224 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 0 zł 224 zł 224 zł 

 
Podatek od środków transportowych (§ 034) osoby prawne osoby fizyczne suma 

Kwota udzielonych ulg 0 zł 21.507 zł 21.507 zł 
– umorzenie zaległości podatkowych 0 zł 816 zł 816 zł 
– rozłoŜenie zaległości podatkowych na raty 0 zł  20.691 zł 20.691 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych 840.708 zł 248.562 zł 1.089.270 zł 

 
Ogółem osoby prawne osoby fizyczne suma 

Kwota udzielonych ulg 2.915.915 zł 106.067 zł 3.021.982 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatkowych 4.827.693 zł 2.353.659 zł 7.181.352 zł 
OGÓŁEM 7.743.608 zł 2.459.726 zł 10.203.334 zł 

 
II. Dochody z maj ątku gminy – 37.421.418 zł (106,1% 
planu w wysoko ści 35.272.458 zł)  
 
1. UŜytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste (§ 047 
rozdział 70005) 
Z tytułu oddania w uŜytkowanie wieczyste 59.569 m2 
gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność 
handlowo-usługową, produkcyjną oraz na poprawę 
warunków zagospodarowania posiadanych juŜ działek, 
Gmina Olsztyn uzyskała w 2003 roku wpływy w wysokości 
14.239.570 zł, w tym w I półroczu 12.158.311 zł. 
Uzyskane dochody stanowią sumę pierwszych opłat 
rocznych wynikających z oddania w uŜytkowanie 
wieczyste gruntów w 2003 roku na łączną kwotę 
5.511.564 zł oraz opłat rocznych wynikających z oddania 
w uŜytkowanie wieczyste gruntów w latach ubiegłych w 
wysokości 8.728.006 zł. Plan dochodów z tytułu 
uŜytkowania wieczystego wynosił na 1 stycznia 
11.100.000 zł. W trakcie roku budŜetowego został 
zwiększony o 2.700.000 zł do poziomu 13.800.000 zł, 
m.in. na skutek zawartej umowy przyrzeczonej z „RJ 
Ventures” Sp. z o.o. w Gdyni na oddanie w uŜytkowanie 
wieczyste nieruchomości połoŜonej przy Al. Piłsudskiego, 
na podstawie której do budŜetu wpłynęła pierwsza opłata 
w wysokości 3.500.000 zł. Roczne wykonanie dochodów z 
uŜytkowania wieczystego przekroczyło poziom 
przewidywany do uzyskania w skali roku (13.800.000 zł) o 
3,2%, poniewaŜ w grudniu w drodze przetargu oddano w 

uŜytkowanie wieczyste trzy działki o łącznej wartości 
300.000 zł (dwie działki pod działalność usługową i jedną 
pod budownictwo mieszkaniowe). 
 
2. Przekształcenie prawa u Ŝytkowania wieczystego w 
prawo własno ści (§ 076 rozdział 70005) 
Dochody wynikające z ustawy z dnia 4 września 1997 
roku o przekształceniu prawa uŜytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 
(Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1299, z późn. zm.), 
zaplanowano na początku roku sprawozdawczego na 
poziomie 1.200.000 zł. PoniewaŜ wpływy uzyskane z tego 
tytułu w okresie styczeń – czerwiec przekroczyły wielkość 
prognozowaną juŜ o 52,4%, plan został zwiększony o 
1.000.000 zł do poziomu 2.200.000 zł. Wykonanie planu 
dochodów z przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego w prawo własności wyniosło na dzień 31 
grudnia 2.291.276 zł i było wyŜsze od wielkości 
zakładanej o 4,1%. DuŜy wpływ na taki przebieg realizacji 
planu wywarły m.in.:  
- uchwała Nr LXVI/983/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 

28 sierpnia 2002 roku (z datą obowiązywania od  
1 października 2002 roku) wyraŜająca zgodę na 
udzielenie 90% bonifikaty w jednorazowej opłacie z 
tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych 
na cele mieszkaniowe,  
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- dodatkowe informacje i powiadomienia wysyłane do 
osób uprawnionych oraz zainteresowanych 
przekształceniem, 

- termin wejścia Polski do Unii Europejskiej i związane z 
tym obawy dotychczasowych uŜytkowników 
wieczystych odnośnie ewentualnych roszczeń 
dawnych właścicieli.  

 
3. Odpłatne nabycie prawa własno ści – mieszkania, 
lokale u Ŝytkowe, obiekty budowlane, grunty i inne  
(§ 077 rozdział 70005) 
Prognoza dochodów Gminy z tytułu odpłatnego nabycia 
prawa własności nieruchomości na 2003 rok zakładała 
kwotę 14.294.443 zł. Na skutek czynników opisanych w 
pkt 3a-3e kwota prognozy została zwiększona o  
1.840.000 zł do poziomu 16.134.443 zł. W I półroczu 
pozyskano do budŜetu Gminy dochody w wysokości 
8.327.710 zł i w II półroczu w wysokości 9.414.160 zł, 
łącznie 17.741.870 zł, co stanowi 110% planu, z tego:  
a) sprzedaŜ mieszkań – 7.160.853 zł (106,9% planu w 

wysokości 6.700.000 zł) 
Sprzedano 324 lokale mieszkalne o średniej 
powierzchni 48,2 m2 na sumę 7.160.853 zł, z tego:   
- ze zbycia 303 lokali mieszkalnych za gotówkę oraz 

wpłaty pierwszej raty za sprzedaŜ 21 lokali 
mieszkalnych w systemie ratalnym – 4.979.800 zł, 

- ze spłaty rat za lata ubiegłe – 2.181.053 zł. 
SprzedaŜ lokali następowała sukcesywnie, w miarę 
składania podań przez najemców oraz w drodze 
przetargu (osiem mieszkań). W I półroczu sprzedaŜ 
mieszkań przyniosła Gminie dochód w wysokości 
3.551.943 zł, natomiast w II półroczu – 3.608.910 zł. W 
sumie wpływy te przekroczyły roczną prognozę o 
460.853 zł, czego przyczyną był znaczny wzrost 
zainteresowania najemców wykupem mieszkań pod 
koniec roku – w samym grudniu sprzedano 104 lokale 
mieszkalne, 

b) sprzedaŜ lokali uŜytkowych – 2.373.557 zł (105,5% 
planu w wysokości 2.250.000 zł) 
Sprzedano 25 lokali uŜytkowych o średniej 
powierzchni uŜytkowej 64,5 m2, za które Gmina 
osiągnęła dochód w wysokości 2.373.557 zł, z tego: 
- ze sprzedaŜy 15 lokali za gotówkę – 1.792.963 zł, 
- ze sprzedaŜy 10 lokali na raty – 320.696 zł.   
Prognoza na dzień 1 stycznia 2003 roku zakładała 
sprzedaŜ lokali uŜytkowych na kwotę 2.700.000 zł. 
PoniewaŜ realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 
wyniosła 72,9% (1.968.650 zł), a do końca roku 
planowana była jeszcze sprzedaŜ tylko 3 lokali 
uŜytkowych połoŜonych przy ulicach Nowej 
Niepodległości, Partyzantów i Kościuszki, plan został 
zmniejszony o 450.000 zł do poziomu 2.250.000 zł.  
Ostatecznie do budŜetu Gminy wpłynęły dochody ze 
sprzedaŜy lokali uŜytkowych w kwocie 2.373.557 zł – o 
123.557 zł wyŜsze od planowanych. Na kształt 
wykonania miały wpływ m.in. atrakcyjniejsze ceny 
sprzedaŜy w drodze przetargu lokali uŜytkowych 
połoŜonych przy ul. Partyzantów 14 i ul. Jagiellońskiej 
15 oraz wykup trzech lokali uŜytkowych w grudniu 
2003 roku, a nie jak deklarowali wcześniej ich najemcy 
w 2004 roku, 

c) sprzedaŜ gruntów – 6.716.211 zł (117,8% planu w 
wysokości 5.700.000 zł) 
W okresie styczeń – grudzień sprzedano łącznie ok. 
80.371 m2 gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, 
rzemieślnicze oraz poprawę warunków 
zagospodarowania juŜ posiadanych działek, na kwotę 
6.716.211 zł. Prognoza sprzedaŜy gruntów na  
1 stycznia, która zakładała roczne wpływy budŜetowe 
z tego tytułu w wysokości 3.600.000 zł, uległa w ciągu 

roku dwukrotnej zmianie. Początkowo zmniejszono ją 
o 300.000 zł zakładając, Ŝe nie zostanie zrealizowana 
w całości, a następnie zwiększono o 2.400.000 zł na 
skutek wpłaty przez RJ „Ventures” Sp. z o.o. 
2.000.000 zł zadatku na poczet nabycia nieruchomości 
połoŜonej przy Al. Piłsudskiego oraz w wyniku 
sprzedaŜy działek na Osiedlu Gutkowo, pomiędzy 
ulicami Poranna i śurawia. Wykonanie dochodów ze 
sprzedaŜy gruntów przekroczyło plan o 17,8%, czego 
powodem był wzrost zainteresowania wykupem 
gruntów pod koniec roku, między innymi w związku z 
obawą ewentualnego wejścia w Ŝycie 22% VAT-u przy 
ich zakupie. W pierwszych trzech kwartałach roku 
zawarto tylko 50 aktów notarialnych dotyczących 
sprzedaŜy gruntów, natomiast w czwartym kwartale 
roku – aŜ 47 takich transakcji, 

d) sprzedaŜ innych obiektów budowlanych – 38.742 zł 
(110,7% planu w wysokości 35.000 zł) 
Sprzedano w trybie bezprzetargowym budynek 
mieszkalno-usługowy na kwotę 9.100 zł, z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
opiekuńczej, wychowawczej i kulturalnej przez Polskie 
Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym „Koło” w Olsztynie oraz cztery garaŜe na 
kwotę 29.642 zł, z tego trzy garaŜe przy ulicach: 
Lengowskiego, Klasztornej, Wyzwolenia – w trybie 
przetargu i jeden przy ulicy Na Skarpie – w trybie 
bezprzetargowym. Plan dochodów ze sprzedaŜy 
obiektów budowlanych uchwalony na dzień 1 stycznia 
wynosił 125.000 zł. W I półroczu zrealizowano 
zaledwie 16,7% tej kwoty, tj. 20.877 zł. Na skutek 
dalszego braku zainteresowania ofertami sprzedaŜy 
garaŜy, w listopadzie plan został zmniejszony o  
90.000 zł do kwoty 35.000 zł. Poziom wykonania tej 
wielkości ukształtowała ostatecznie nieplanowana 
wcześniej sprzedaŜ w/w garaŜu przy ul. Na Skarpie, 

e) zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 1.452.507 zł 
(100,2% planu w wysokości 1.449.443 zł) 
Plan na 1 stycznia zakładał uzyskanie dochodów w 
wysokości 315.000 zł, które miały stanowić naleŜności 
rozłoŜone na raty, ustalone w decyzjach orzekających 
o zwrotach wywłaszczonych nieruchomości. W trakcie 
roku wystąpiły jednak nieplanowane zdarzenia, które 
przyniosły Gminie dodatkowe dochody, a tym samym 
spowodowały dwukrotne zwiększenie planu:  
- o kwotę 854.443 zł, w związku z wykupem 

nieruchomości przy ul. Pieczewskiej w rozliczeniu 
o niezapłaconą hipotekę – kwota ta została 
potrącona z zadłuŜenia właścicieli gruntu z tytułu 
zwrotu niewywłaszczonych nieruchomości, na 
zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań, 

- o kwotę 280.000 zł, w związku z dokonaniem 
zwrotu gruntu pomiędzy osiedlami Jaroty i Nagórki. 

Na dzień 31 grudnia plan dochodów wynosił 1.449.443 zł, 
zaś jego realizacja przekroczyła tę kwotę o 3.064 zł, tj. o 
0,2%.  
 
4. Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątku 
(§ 075) 
Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątku 
uzyskiwane przez Gminę, pochodzą z róŜnych rodzajów 
prowadzonej przez nią działalności, określonej przez 
klasyfikację budŜetową. Wstępnie prognozowane dochody 
Gminy z najmu i dzierŜawy składników majątku na 2003 
rok wynosiły 2.201.274 zł. W wyniku podpisania nowych 
umów dzierŜawy i najmu pomieszczeń szkolnych oraz 
zmiany warunków umów dotychczasowych (np. większa 
liczba godzin najmu), plan dochodów wzrósł w trakcie 
roku o 36.741 zł (o 1,7%) do kwoty 2.238.015 zł. Jego 
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realizacja na dzień 31 grudnia była wyŜsza o 0,5% i 
wyniosła 2.248.702 zł, z tego: 
1) Urząd Miasta – 1.642.842 zł (100,3% planu w 

wysokości 1.637.514 zł), z tego:  
a) wpływy z przekazania w dzierŜawę gruntów 

(rozdział 70005) – 1.553.502 zł (107,1% planu w 
wysokości 1.450.000 zł); wykonanie planu 
zdeterminowało zwiększenie stawek dotyczących 
garaŜy w pierwszej strefie z 1,2 zł/m2 do 2,00 zł/m2 
i w drugiej strefie z 1,00 zł/m2 do 1,50 zł/m2 oraz 
zwiększenie czynszu dzierŜawnego o wskaźnik 
cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gruntów 
wydzierŜawionych na cele handlowo-usługowe, 
przemysłowo-składowe i rozrywkowe 
(rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 
14 stycznia i 17 kwietnia 2003 roku), 

b) wynajem pomieszczeń w budynku Ratusza: bank 
PKO BP, punkt laminowania, punkt sprzedaŜy 
pieczywa, punkt sprzedaŜy prasy, Polkomtel – 
telefony komórkowe, TP S.A., opłaty za media 
regulowane na rzecz Urzędu przez osobę 
podnajmującą pomieszczenie na podstawie umowy 
uŜyczenia (rozdział 75023) – 89.340 zł (47,6% 
planu w wysokości 187.514 zł); niskie wykonanie 
planu wiąŜe się ze zmianą jednostki realizującej; w 
pierwszych czterech miesiącach roku wpływy za 
wynajem pomieszczeń Ratusza stanowiły dochody 
Urzędu Miasta, po utworzeniu z dniem 1 maja 
2003 roku  Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu 
Miasta Olsztyn stanowią one przychody własne 
tegoŜ Gospodarstwa; plan nie został skorygowany 
do wysokości wykonania, 

2) jednostki oświatowe: za wynajem pomieszczeń 
szkolnych i czynsze za lokale mieszkalne – 591.232 zł 
(102,5% w wysokości 577.017 zł), z tego:  
a) szkoły podstawowe (rozdział 80101) – 460.192 zł 

(106,2% planu w wysokości 433.152 zł),  
b) gimnazja (rozdział 80110) – 118.313 zł (90,4% 

planu w wysokości 130.831 zł),  
c) przedszkola (rozdział 85404) – 5.693 zł (94,3% 

planu w wysokości 6.034 zł),  
d) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdział 

80146) – 7.125 zł (101,8% planu w wysokości 
7.000 zł); wpływ na poziom wykonania dochodów 
w jednostkach oświatowych wywarły te same 
czynniki, które zdeterminowały w trakcie roku 
decyzję o zwiększeniu ogólnej kwoty planu 
dochodów z najmu i dzierŜawy składników 
majątku, tzn. nowe umowy dzierŜawy i najmu 
pomieszczeń szkolnych oraz zmiana warunków 
umów dotychczasowych na korzystniejsze 
(większa liczba godzin najmu), a takŜe okazyjny 
jednorazowy najem pomieszczeń, 

 
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 10.934 zł 

(46,6% planu w wysokości 23.484 zł), z tego: 
a) wynajem pomieszczeń w Dziennych Domach 

Pomocy Społecznej na biblioteki oraz Spółdzielni 
„Alfa” (rozdział 85303) – 9.590 zł (40,8% planu w 
wysokości 23.484 zł); niskie wykonanie planu 
wynika ze zmiany w trakcie roku umowy z 
bibliotekami na nieodpłatne uŜyczenie powierzchni, 

b) zwrot od Zakładu Budynków Komunalnych 
nieprawidłowo naliczonego czynszu (rozdział 
85319) – 1.344 zł (nieplanowany), 

4) Zespół śłobków Miejskich: uŜyczenie pomieszczeń w 
śłobku Nr 8 na biblioteki (rozdział 85305) – 3.603 zł 
(nieplanowane). 

 
5. Dywidendy (§ 074 rozdział 75624) 

Na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Olsztynie z dnia 10 czerwca i 11 września 2003 roku, 
Gmina Olsztyn jako wspólnik w Spółce otrzymała 
aprobatę wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 
rok obrotowy 2003 w łącznej kwocie nie wyŜszej niŜ 
900.000 zł. Dywidendy zostały wprowadzone do planu 
dochodów budŜetu Miasta uchwałami Rady Miasta 
Olsztyn: 
- Nr XI/159/03 z dnia 25 czerwca 2003 roku –  

400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi 
(śurawia, Poranna)”, 

- Nr XIV/216/03 z dnia 1 października 2003 roku – 
500.000 zł, z przeznaczeniem na oczyszczanie 
Miasta. 

 
Dochody z tytułu dywidend zostały zrealizowane w 100%, 
tj. w kwocie 900.000 zł. 
 
III. Pozostałe dochody gminy  – 14.413.031 zł (96,5% 
planu w wysokości 14.933.590 zł) 
 
1. Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne  
(§ 231 rozdział 75809) 
Dotacje dla Gminy Olsztyn od innych jednostek 
samorządu terytorialnego dotyczą umów zawartych z 
gminami ościennymi na dofinansowanie ponad wielkość 
subwencji na jednego ucznia, nauki uczniów z tych gmin 
w szkołach podstawowych i gimnazjach miejskich oraz 
współfinansowanie zajęć religii adwentystycznej w 
Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym przy ul. 
Gdyńskiej 2a w Olsztynie. Szacunkowe wpływy dotacji 
tego typu w 2003 roku zostały zaplanowane w kwocie 
130.000 zł. Do końca roku udało się zrealizować zaledwie 
37% tej wielkości, tj. 48.111 zł, z tego: 
1) dofinansowanie nauki uczniów gmin ościennych – 

47.883 zł; z trzech gmin, z którymi zawarto umowy w 
tej sprawie: Barczewo, Purda i Dywity, zobowiązania 
regulowała jedynie Gmina Barczewo; w celu 
wyegzekwowania naleŜnych Gminie dotacji 
prowadzone były negocjacje w wyniku których z dniem 
31 sierpnia 2003 roku rozwiązano umowy z Gminą 
Dywity i Gminą Purda, 

2) współfinansowanie religii adwentystycznej z Gminą 
Iława i Gminą Gietrzwałd – 228 zł. 

 
2. Grzywny, mandaty i kary (§ 057 rozdział 75416) 
Wpływy budŜetowe z tytułu grzywien, mandatów i kar 
nakładanych przez StraŜ Miejską zaplanowano w 2003 
roku na kwotę 155.000 zł. W okresie styczeń-czerwiec 
zrealizowano 31,2% tej kwoty, tj. 48.429 zł, natomiast od 
lipca do grudnia pozostałe 51.8%, tj. 80.230 zł – łącznie 
128.659 zł, z tego:  
a) dochody wpływające bezpośrednio na rachunek 

Gminy – 120.416 zł (86,0% planu w wysokości 
140.000 zł), 

b) wpływy z mandatów wystawionych w latach ubiegłych, 
uzyskiwane przez StraŜ Miejską, a następnie 
przekazywane do budŜetu Gminy – 8.243 zł (55,0% 
planu w wysokości 15.000 zł).  

 
3. Wpływy z usług (§ 083) 
W 2003 roku zakładano pozyskać do budŜetu Gminy 
wpływy z usług w wysokości 1.633.576 zł. Na skutek 
wprowadzenia do budŜetu środków na realizację 
zintegrowanego systemu katastralnego i zmniejszenie 
planu dochodów z tytułu usług świadczonych przez 
Ambulatorium dla Nietrzeźwych, plan został zwiększony o 
128.046 zł (o 7,8%) do poziomu 1.761.622 zł. W ciągu 
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roku udało się zrealizować 86,9% tej kwoty, tj.  
1.530.804 zł. Opłaty za świadczone usługi pobierały niŜej 
wymienione gminne jednostki organizacyjne:  
1) Urząd Miasta Wydział Finansów i Podatków: środki z 

Ministerstwa Finansów (rozdział 75023) – 129.046 zł 
(100% planu); Urząd Miasta z mocy porozumienia 
zawartego z Ministerstwem Finansów w dniu  
25 października 2002 roku, jako jeden z siedmiu 
ośrodków pilotaŜowych jest wykonawcą projektu 
„Phare 2000 nr PL0003.01: Stworzenie 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego” w zakresie 
Komponentu III Modernizacja Ewidencji Podatkowej 
Nieruchomości; porozumienie przewidywało na 
realizację zadań projektu środki finansowe w 
wysokości 129.046 zł, 

2) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: kursy 
doskonalenia i szkolenia nauczycieli (rozdział 80146) – 
6.245 zł (89,2% planu), 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 779.564 zł 
(98,5% planu w wysokości 835.677 zł), z tego: 
a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

dla Małych Dzieci i Domu Samotnej Matki z 
Dzieckiem (rozdział 85302) – 7.283 zł (52,1% 
planu w wysokości 13.990 zł); poziom wykonania 
zdeterminowały niskie dochody samotnych matek 
lub ich całkowity brak, 

b) odpłatność w ośrodkach wsparcia: pobyt w 
Schronisku dla Bezdomnych, wyŜywienie w 
Dziennych Domach Pomocy Społecznej i 
Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z 
Zaburzeniami Psychicznymi (rozdział 85303) – 
295.442 zł (87,5% planu w wysokości 337.587 zł); 
realizacja planu zaleŜała od liczby osób 
przebywających w ośrodkach wsparcia oraz liczby 
osób zwolnionych z opłat ze względu na kryterium 
dochodowe, 

c) odpłatność za usługi opiekuńcze (rozdział 85328) – 
476.839 zł (98,5% planu w wysokości 484.100 zł), 

4) Zespół śłobków Miejskich: odpłatność za pobyt dzieci 
(rozdział 85305) – 405.717 zł (76,8% planu w 
wysokości 528.399 zł); realizacja planu uzaleŜniona 
była od liczby dzieci zapisanych do Ŝłobków – w 2003 
roku było ich mniej niŜ zakładano, 

5) Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień: 
odpłatność za pobyt i usługi w Ambulatorium dla 
Nietrzeźwych (rozdział 85395) – 188.132 zł (81,7% 
planu w wysokości 230.200 zł); na brak 100%- ej 
realizacji planu wpłynęły trudności w ściąganiu 
naleŜnych opłat, 

6) Schronisko dla Zwierząt m.in. sprzedaŜ zwierząt i 
odpłatność za hotel dla zwierząt – 22.100 zł (73,7% 
planu w wysokości 30.000 zł); nadmierne 
zagęszczenie zwierząt uniemoŜliwiało prowadzenie 
odpłatnych usług hotelowych. 

 
4. Wpływy z nadwy Ŝki środków obrotowych (§ 237 
rozdział 90017) 
NadwyŜka środków obrotowych stanowi róŜnicę między 
sumą planowanych przychodów, powiększonych o 
planowany stan środków obrotowych na początek roku, a 
sumą planowanych wydatków, powiększonych o 
planowany stan środków na koniec roku. Zgodnie z art. 19 
ust. 11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. 
zm.), zakład budŜetowy dokonuje wpłat do budŜetu 
nadwyŜek środków obrotowych, ustalonych na koniec 
okresu rozliczeniowego. W 2003 roku do budŜetu Miasta 
wpłynęły nadwyŜki środków obrotowych w wysokości 
405.347 zł, z tego: 

- Zakład Cmentarzy Komunalnych – 5.347 zł 
(nieplanowana nadwyŜka za 2002 rok),  

- Zakład Targowisk Miejskich – 400.000 zł (133,3% 
planu w wysokości 300.000 zł).  

Faktyczne wpłaty nadwyŜek środków obrotowych 
zakładów budŜetowych przekroczyły wielkość planowaną 
o 35,1%. 
 
5. Wpływy z ró Ŝnych opłat (§ 069) 
Roczne wpływy budŜetowe z tytułu róŜnych opłat wyniosły 
na koniec grudnia 574.029 zł. ZłoŜyły się na nie dochody 
uzyskane przez jednostki organizacyjne gminy, z niŜej 
wymienionych źródeł:  
1) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej oraz zmiany we wpisie 
(rozdział 75023) – 253.865 zł (105,8% planu w 
wysokości 240.000 zł). Opłata stała za wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej wynosi 100 zł, za 
zmianę wpisu 50 zł. W I półroczu realizacja planu 
wynosiła 43,1%, tj. 129.375 zł. Zmniejszenie 
zainteresowania przedsiębiorców rejestracją 
działalności gospodarczej w gminie w II półroczu 
spowodowało niŜsze wpływy z tego tytułu do budŜetu, 
niŜ zakładano. Dlatego teŜ w listopadzie podjęto 
decyzję o zmniejszeniu planu o 60.000 zł do poziomu 
240.000 zł. Ostatecznie wykonanie planu przekroczyło 
wielkość prognozowaną o kwotę 13.865 zł, tj. o 5,8%, 

2) koszty egzekucyjne powstające w toku postępowań 
egzekucyjnych prowadzonych przez Wydział Kontroli i 
Egzekucji Urzędu Miasta w celu ściągania naleŜności 
dla wierzycieli (rozdział 75619) – 80.398 zł (86,4% 
planu w wysokości 93.000 zł). Powodem 
niezrealizowania planu w pełnej wysokości była m.in. 
niŜsza skuteczność egzekucji ze względu na brak 
majątku u zobowiązanych oraz znaczna ilość umorzeń 
postępowań z powodu upadłości firm, a takŜe 
zaprzestanie prowadzenia egzekucji i 
ewidencjonowania naleŜności za mandaty StraŜy 
Miejskiej wystawione zobowiązanym, którzy nie są 
mieszkańcami gminy Olsztyn, 

3) koszty egzekucyjne opłat za pobyt w Ambulatorium dla 
Nietrzeźwych realizowane przez Miejski Zespół 
Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień (rozdział 85395) – 
2.860 zł (81,7% planu w wysokości 3.500 zł), 

4) inne rozliczenia (rozdział 75095) – 236.906 zł (236,9% 
planu w wysokości 100.000 zł). 
Inne rozliczenie obejmują, min.: koszty sądowe, opłaty 
za zezwolenia na kartę wędkarską, kary za nie 
wywiązywanie się z warunków umowy, z tytułu 
niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych, 
opłaty za specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia, wynagrodzenia naleŜne ustawowo 
płatnikom składek ZUS i podatku dochodowego. Na 
kwotę wykonania planu wpłynęły wyŜsze od 
zakładanych dochody z tytułu: 
- zasądzonych przez sąd na rzecz Gminy kosztów 

sądowych, 
- kar umownych dotyczących umów cywilno-

prawnych, 
- opłat za specyfikacje istotnych warunków 

zamówienia. 
Ponadto, uzyskano znaczne dochody z opłat za 
dzierŜawę i sprzedaŜ sprzętu medycznego po 
zlikwidowanym Zakładzie Ambulatoryjnej Opieki 
Zdrowotnej. Wystąpił równieŜ jednorazowy dochód z 
tytułu sprzedaŜy samochodu oraz zwrotu na rzecz 
Urzędu Miasta opłaconych składek ubezpieczenia 
tego samochodu. 
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Plan dochodów z róŜnych opłat na dzień 1 stycznia 
opiewał na kwotę 496.500 zł, ale na skutek obaw, 
związanych z realizacją dochodów z wydawania zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych, o których mowa 
wyŜej, został zmniejszony o 60.000 zł do poziomu 
436.500 zł. Stosunek kwoty wykonania planu do kwoty 
planu wynosi na dzień 31 grudnia 131,5%. 
 
6. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, 
bankowe – urz ąd) (§ 091, § 092) 
Dochody Gminy z tytułu odsetek wyniosły na dzień  
31 grudnia 2.325.741 zł. Obejmują one: 
1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat  

(§ 091) – 502.204 zł (75,8% planu w wysokości 
662.572 zł), z tego w zakresie: 
a) podatku dochodowego od osób fizycznych 

(rozdział 75601) – 34.269 zł (96,5% planu w 
wysokości 35.511 zł), 

b) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób 
fizycznych i osób prawnych (rozdział 75615, 75616 
i 75814) – 6.323 zł (42,3% planu w wysokości 
14.957 zł); kwota 18.071 zł wykazana w rozdziale 
75814 ze znakiem minus dotyczy odsetek od 
wpływów, które urzędy skarbowe gromadzą na 
własnych rachunkach środków specjalnych, a w 
sprawozdaniach z wykonania dochodów wykazują 
ze znakiem minus, 

c) podatków i opłat lokalnych płaconych przez osoby 
fizyczne i osoby prawne (rozdział 75615 i 75616) – 
420.493 zł (80,9% planu w wysokości 520.000 zł); 
na poziom wykonania planu wpłynęło obniŜenie w 
ciągu roku stopy odsetek od zaległości 
podatkowych z 17,5% do 13,5% oraz występujące 
na koniec roku naleŜności z tytułu odsetek 
podatkowych, 

d) opłaty skarbowej (rozdział 75618) – 31.946 zł 
(44,1% planu w wysokości 72.454 zł), 

e) opłat za najem pomieszczeń w Szkole 
Podstawowej Nr 29 (rozdział 80101) – 160 zł 
(nieplanowane), 

f) opłaty za pobyt w Ambulatorium dla Nietrzeźwych 
(rozdział 85395) – 7.904 zł (44,9% planu w 
wysokości 17.600 zł); powodem niezrealizowania 
planu były trudności w ściąganiu naleŜności, 

g) opłaty za przedszkole (rozdział 85404) – 1.109 zł 
(54,1% planu w wysokości 2.050 zł), 

2) pozostałe odsetki (§ 092) – 1.823.537 zł (103,1% 
planu w wysokości 1.767.890 zł), z tego: 
a) odsetki od umów cywilno-prawnych (rozdział 

70005) – 1.079.907 zł (88,8% planu w wysokości 
1.216.118 zł); odsetki te dotyczą nieterminowego 
regulowania zobowiązań wynikających między 
innymi z umów sprzedaŜy nieruchomości i 
wieczystego uŜytkowania, przez osoby fizyczne, 
osoby prawne i inne jednostki nie posiadające 
osobowości prawnej; plan dochodów w tym 
zakresie, uchwalony na 1 stycznia, został 
zwiększony w lutym o 216.118 zł do kwoty 
1.216.118 zł, w związku z wpływem do budŜetu 
odsetek wynikających z podpisania w grudniu 2002 
roku protokółu rokowań pomiędzy Gminą Olsztyn a 
właścicielami nieruchomości połoŜonej przy ul. 
Pieczewskiej; niŜsza od planowanej realizacja 
dochodów nastąpiła między innymi z powodu 
obniŜenia w ciągu roku budŜetowego stopy 
odsetek ustawowych, stanowiących podstawę 
naliczenia odsetek, o których mowa, z 16% do 
12,25% w stosunku rocznym,  

b) odsetki z oprocentowania środków pienięŜnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu 

Miasta oraz z oprocentowania lokat tych środków, 
w tym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (rozdział 75023) – 644.885 zł 
(134,4% planu w wysokości 480.000 zł), 

c) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach 
bankowych przez jednostki organizacyjne gminy, 
takie jak: StraŜ Miejska (rozdział 75416), szkoły 
podstawowe (rozdział 80101), gimnazja (rozdział 
80110), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
(rozdział 80146), przedszkola miejskie (85404), 
Zespół śłobków Miejskich (85305), MOPS (rozdział 
85319), Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień (rozdział 85395), Schronisko dla 
Zwierząt (rozdział 90013) oraz Miejski Zarząd Dróg 
Mostów i Zieleni (rozdział 90095) – 98.640 zł 
(137,6% planu w wysokości 71.772 zł),  

d) odsetki od dotacji celowej na inwestycje dla 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (rozdział 92601) –  
105 zł. 

 
Opisane wyŜej czynniki wpływające na poziom realizacji 
planu wywarły równieŜ wpływ na zmiany planu dochodów 
z tytułu odsetek. W okresie styczeń-grudzień plan wzrósł o 
391.924 zł z kwoty 2.038.538 zł do kwoty 2.430.462 zł, z 
tego pozostałe odsetki wzrosły o 371.618 zł z kwoty 
1.396.272 zł do kwoty 1.767.890 zł, a odsetki od 
nieterminowych płatności podatków i opłat o 20.306 zł z 
kwoty 642.266 zł do kwoty 662.572 zł. 
 
7. RóŜne dochody (w tym wpłaty od mieszka ńców)  
(§ 097, § 239) 
Pozycja „RóŜne dochody” obejmuje szereg róŜnych 
dochodów uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne 
Gminy, nie znajdujących odzwierciedlenia w innych 
paragrafach klasyfikacji budŜetowej. Planowano, Ŝe 
dochody tego typu wyniosą w 2003 roku 7.365.586 zł, 
tymczasem ich realizacja wyniosła 95,6%, tj. 7.044.748 zł, 
z tego:  
1) wpłaty mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych 

oraz środki TU Warta S.A. na współfinansowanie 
inwestycji miejskich realizowanych przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich oraz 
Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni (§ 097 rozdział 
60016, 90001 i 90095) – 681.828 zł (98,3% planu w 
wysokości 693.805 zł), 

2) pozostałe „róŜne dochody” (§ 097, §239) –  
6.362.920 zł (95,4% planu w wysokości 6.671.781 zł), 
w tym m.in.: 
a) przedszkola miejskie: tzw. opłata stała i opłata za 

przygotowanie posiłków (rozdział 85404) – 
4.069.636 zł (94,9% planu w wysokości  
4.289.460 zł); do końca lutego 2003 roku opłata za 
zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze 
wykraczające poza 5 godzin dziennie wynosiła  
120 zł, a od 1 marca  2003 roku – 125 zł; opłata za 
przygotowanie posiłków przez cały rok 
pozostawała niezmieniona i wynosiła 30 zł; 
zaznaczyć naleŜy, Ŝe opłata za przygotowanie 
posiłków podlegała odpisom za nieobecność 
dziecka przedszkolu; w 2003 roku  zwolnienia z 
wymienionych opłat wyniosły łącznie ok.  
220.000 zł, 

b) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: głównie 
opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 
przez firmy świadczące usługi w zakresie miejskich 
przewozów pasaŜerskich, tzw. koperty i parkingi 
oraz reklama poza pasem drogowym i na słupach 
oświetleniowych (rozdział 90095) – 1.257.433 zł 
(103,7% planu w wysokości 1.212.000 zł), 
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c) rozliczenia z lat ubiegłych (rozdział 75814) – 
759.613 zł (91,3% planu w wysokości 832.000 zł), 
obejmują umorzenie przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej części 
kredytu preferencyjnego zaciągniętego w 1995 
roku na „Ochronę zlewni jezior w zachodniej części 
Miasta Olsztyna” – 750.000 zł oraz opłaty 
manipulacyjne i odsetki od nieterminowych wpłat 
poŜyczek mieszkaniowych – 9.613 zł,  

d) Zespół śłobków Miejskich: odpłatność za 
wyŜywienie (rozdział 85305) – 150.354 (71,8% 
planu w wysokości 209.300 zł); poziom wykonania 
uzaleŜniony był od liczby dzieci uczęszczających 
do Ŝłobków, 

e) jednostki oświatowe, głównie tzw. „narzuty na 
obiady” dla pracowników korzystających ze 
stołówek szkolnych (opłaty za obiady do wysokości 
kosztu przygotowania posiłku stanowią przychody 
środków specjalnych) – 74.507 zł (99,2% planu w 
wysokości 75.130 zł), z tego szkoły podstawowe 
(80101) – 51.561 zł i gimnazja (80110) – 22.946 zł, 

f) i inne róŜne dochody pozyskiwane m.in. przez: 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 
85303, 85314), StraŜ Miejską (rozdział 75416) oraz 
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 
(rozdział 85395) – 51.376 zł (95,3% planu w 
wysokości 53.891 zł). 

 
8. Wpływy z zezwole ń na sprzeda Ŝ alkoholu (§ 048 
rozdział 85154) 
Kryteria i wysokość opłat za wydawanie zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych reguluje ustawa z dnia 
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1231 z późn. zm.). Zgodnie z wymienioną ustawą, 
sprzedaŜ alkoholu moŜe być prowadzona wyłącznie na 
podstawie zezwolenia wydawanego przez Prezydenta 
Miasta. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaŜ napojów 
alkoholowych wnoszą opłaty w stawce podstawowej: za 
piwo i napoje do 4,5% alkoholu oraz za napoje powyŜej 
4,5% do 18% alkoholu – 525 zł, za napoje powyŜej 18% 
alkoholu – 2.100 zł. Przedsiębiorcy, którzy przekroczą 
roczną wartość sprzedaŜy napojów alkoholowych w 
danym punkcie: ponad 37.500 zł dla piwa i napojów do 
4,5% alkoholu oraz napojów powyŜej 4,5% do 18% 
alkoholu wnoszą opłatę w wysokości 1,4% ogólnej 
wartości sprzedaŜy tych napojów w roku poprzednim. 
Natomiast, gdy przedsiębiorca przekroczy roczną wartość 
sprzedaŜy ponad 77.000 zł dla napojów powyŜej 18% 
alkoholu, opłata zostanie naliczona w wysokości 2,7% 
ogólnej wartości sprzedaŜy tych napojów w roku 
poprzednim. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych naliczane są oddzielnie 
dla kaŜdego rodzaju napojów alkoholowych i mogą być 
wnoszone w trzech równych ratach w terminach do  
31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku 
kalendarzowego objętego zezwoleniem. Z moŜliwości tej 
skorzystało wielu przedsiębiorców, chociaŜ część z nich 
wnosiła równieŜ opłaty za cały 2003 rok. Wpływy z tytułu 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych szacowano 
na dzień 1 stycznia 2003 roku na kwotę 1.000.000 zł. Do 
podjęcia decyzji o zwiększeniu planu do kwoty  
2.180.420 zł, a następnie do kwoty 2.354.420 zł 
przyczyniła się nowelizacja ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 roku (Dz. U. Nr 167, poz. 1372), wprowadzająca 
nowe zasady naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz większa liczba 
zezwoleń wydawanych w zawiązku z imprezami 
odbywającymi się w ramach Obchodów 650-lecia 
Olsztyna. Plan został zrealizowany na kwotę 2.355.592 zł, 

nieznacznie przewyŜszającą wielkość prognozowaną o 
1.172 zł. Środki uzyskane z opłat za korzystanie z 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych zostały 
przeznaczone na realizację zadań związanych z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
ujętych w gminnym programie.  
 
B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA – GMINA 
 
I. Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 
państwa (§ 001 i § 002 rozdział 75621) 
Gmina Olsztyn, podobnie jak inne gminy nie górnicze, 
partycypowała w 2003 roku we wpływach z podatków 
dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, 
stanowiących dochód budŜetu państwa, w proporcjach: 
27,6% od osób fizycznych i 5% od osób prawnych. 
Łączna kwota udziałów Gminy w tychŜe podatkach 
szacowana na dzień 1 stycznia wynosiła 71.355.307 zł i 
była niŜsza w stosunku do przewidywanego wykonania w 
2002 roku o 1,9%, z tego:  
a) podatek dochodowy od osób fizycznych –  

64.379.809 zł (spadek o 2,4%), 
b) podatek dochodowy od osób prawnych – 6.975.498 zł 

(wzrost o 3,1%).  
 
Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 
zwykle opiera się na prognozie Ministra Finansów. W 
2003 roku zrównanie tych dwóch wielkości nie było jednak  
moŜliwe. Kwota udziałów przedstawiona przez Ministra 
Finansów po uchwaleniu budŜetu państwa wynosiła 
62.536.551 zł i była niŜsza od kwoty wstępnej prognozy w 
tym zakresie ujętej w budŜecie o 1.843.258 zł (o 2,9%). 
PoniewaŜ budŜet Miasta nie dysponował jednorazowo 
Ŝadnym alternatywnym źródłem dochodów, 
zrównowaŜenie obu kwot wymagało rezygnacji z części 
zaplanowanych wydatków, a takie rozwiązanie w 
pierwszym kwartale roku nie było realne. Mimo iŜ 
informacja Ministra Finansów, o której mowa, nie miała 
charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-
szacunkowy, w trakcie roku dąŜono do urealnienia 
wielkości udziałów zaplanowanej w budŜecie. Do końca 
grudnia udało się skorygować plan o 1.410.347 zł do 
poziomu 62.969.462 zł. Partycypacja Gminy w podatkach 
dochodowych CIT i PIT przyniosła ostatecznie wpływy w 
wysokości 62.499.502 zł – niŜsze od planu o 10,1%, z 
tego: 
a) podatek dochodowy od osób fizycznych –  

58.090.575 zł (92,3% planu ujętego w budŜecie Miasta 
i 92,9% planu prognozowanego przez Ministra 
Finansów), 

b) podatek dochodowy od osób prawnych – 4.408.927 zł 
(63,2% planu). 

Poziom realizacji obu ww. wpływów podatkowych, 
pomimo uwzględnienia właściwych kwot planowanych, 
jest niski. Stan ten bez wątpienia odzwierciedla sytuację 
ekonomiczną regionu.   
 
II. Subwencje ogólne z bud Ŝetu państwa (§ 292) 
Subwencja ogólna z budŜetu państwa jest formą 
bezzwrotnego zasilania finansowego jednostek 
samorządu terytorialnego, która nie posiada Ŝadnych 
dyrektyw odnoszących się do trybu, w szczególności 
sposobu i celu, wykorzystania kwot subwencji. Organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma zatem 
swobodę w dysponowaniu subwencją ogólną w realizacji 
powierzonych mu ustawowo zadań własnych. W 
obowiązującym ustawodawstwie dla kaŜdej kategorii 
jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono 
odrębny system klasyfikacji subwencji ogólnej na 
określone części oraz odmienne zasady obliczania 
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naleŜnych im kwot. Subwencja ogólna dla gmin składa się 
z części: podstawowej, oświatowej i rekompensującej. 
Planowana na 1 stycznia kwota subwencji ogólnej dla 
Gminy Olsztyn była wyŜsza w stosunku do 
przewidywanego wykonania 2002 roku o 5,7% i wynosiła 
55.584.987 zł, z tego: część podstawowa – 112.256 zł, 
część oświatowa – 50.356.604 zł i część rekompensująca 
– 5.116.127 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów 
plan subwencji ogólnej został  w trakcie roku zwiększony o 
576.797 zł do kwoty 56.161.784 zł, z tego:  
  a) część podstawowa o 16.349 zł do kwoty 128.605 zł,  
  b) część oświatowa o 197.419 zł do kwoty 50.554.023 zł,  
c) część rekompensująca o 363.029 zł do kwoty 

5.479.156 zł.  
 
Subwencja ogólna przekazywana była Gminie w ratach: 
część podstawowa i rekompensująca w dwunastu ratach, 
zaś część oświatowa w trzynastu ratach. Do 31 grudnia 
Gmina Olsztyn otrzymała 100% zaplanowanej subwencji 
ogólnej z budŜetu państwa, tj. 56.161.784 zł. 
 
III. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa i JST (§ 201, 
202, 211, 633) 
Dotacje celowe na zadania wykonywane przez Gminę 
planowano na dzień 1 stycznia w wysokości  
12.635.993 zł. Po zmianach wprowadzonych na 
podstawie informacji o ostatecznych kwotach dotacji na 
2003 rok i w oparciu o decyzje Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, a takŜe 
zawartych porozumień z organami administracji rządowej, 
planowana wielkość dotacji celowych na zadania gminne 
wzrosła o 6.264.315 zł (o 49,6%) do kwoty 18.900.308 zł. 
Poziom wykorzystania tej kwoty wyniósł na dzień  
31 grudnia 99,8%, tj. 18.867.697 zł, z tego: 
1) dotacje na zadania bieŜące realizowane przez gminę 

na podstawie porozumień zawartych z organami 
administracji rządowej (§ 202) – 229.252 zł (94% 
planu wysokości 243.878 zł), z tego: 
a) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim 

w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn 
prowadzenia spraw z zakresu administracji 
rządowej, dotyczących utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie 
gminy (rozdział 71035) – 24.000 zł (100% planu), 

b) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim 
w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantowi z 
Kazachstanu i członkom jego najbliŜszej rodziny 
(rozdział 85334) – 95.671 zł (91,2% planu w 
wysokości 104.940 zł); do budŜetu państwa 
zwrócona została kwota 9.269 zł, niewykorzystana 
w związku z późnym terminem otrzymania środków 
pienięŜnych (listopad) oraz pomocą sponsorów, 
którzy zakupili części podstawowego wyposaŜenia 
mieszkania repatriantów, 

c) porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej i 
Sportu w sprawie zorganizowania obozu 
językowego – z językiem francuskim w internacie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Bałtyckiej w 
Olsztynie (rozdział 85412) – 109.581 zł (95,3% 
planu w wysokości 114.938 zł); do budŜetu 
państwa zwrócona została kwota 5.357 zł, 
niewykorzystana z uwagi na niŜsze koszty 
wycieczki poobozowej, 

2) dotacje na finansowanie bieŜących zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych Gminie (§ 201) – 
12.936.487 zł (99,9% planu w wysokości  
12.948.736 zł), z tego: 

a) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej (rozdział 75011) – 719.012 zł (100% 
planu), 

b) prowadzenie rejestru wyborców (rozdział 75101) – 
17.499 zł (100% planu), 

c) niszczenie dokumentów z wyborów 
samorządowych przeprowadzonych w 2002 roku 
(rozdział 75109) – 900 zł (100% planu), 

d) przygotowanie referendum ogólnokrajowego w 
sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 
(rozdział 75110) – 293.842 zł (98,6% planu w 
wysokości 297.915 zł); niewykorzystane środki na 
zryczałtowane diety członków komisji obwodowych 
w wysokości 4.073 zł zostały zwrócone do budŜetu 
państwa, 

e) wyprawka szkolna, przeznaczona jako zasiłek 
losowy w formie rzeczowej, obejmujący 
podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących 
naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2003/2004 (rozdział 80101) – 
21.336 zł (100% planu), 

f) ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi (rozdział 85303) – 333.472 zł (100% 
planu),  

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej (rozdział 85313) – 380.942 zł (97,9% 
planu w wysokości 389.117 zł); w związku z 
przekazaniem z dniem 1 października 2003 roku 
świadczenia w formie renty socjalnej do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej nie wykorzystał środków 
zaplanowanych na odprowadzanie składek na 
ubezpieczenia zdrowotne od tego świadczenia – 
niewykorzystane środki w wysokości 8.175 zł 
zostały zwrócone w terminie do budŜetu państwa,  

h) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85314) – 
8.156.231 zł (100% planu), 

i) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej (rozdział 85316) – 655.478 zł (100% 
planu), 

j) ośrodki pomocy społecznej: Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej (rozdział 85319) –  
1.894.670 zł (100% planu), 

k) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(rozdział 85328) – 32.600 zł (100% planu), 

l) wyprawka szkolna, przyznawana jako zasiłek 
celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, 
obejmujący plecak, kostium gimnastyczny oraz 
przybory szkolne dla uczniów podejmujących 
naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych 
w roku szkolnym 2003/2004 (rozdział 85395) – 
11.610 zł (100% planu), 

m) oświetlenie ulic, placów i dróg miejskich 
znajdujących się na terenie gminy, dla których 
gmina nie jest zarządcą, z wyłączeniem autostrad i 
dróg ekspresowych (rozdział 90015) – 418.895 zł 
(100% planu), 

3) dotacje na dofinansowanie bieŜących zadań własnych 
Gminy (§203) – 3.881.058 zł (99,9% planu w 
wysokości 3.886.794 zł), z tego:  
a) dokonanie odpisów na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących 
emerytami i rencistami jednostek oświatowych 
(rozdział 80195) – 326.699 zł (98,3% planu w 
wysokości 332.435 zł) i jednostek edukacyjnej 
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opieki wychowawczej (rozdział 85495) – 79.635 zł 
(100% planu), 

b) wypłata dodatków mieszkaniowych (rozdział 
85315) – 3.306.946 zł (100% planu), 

c) doŜywianie dzieci w szkołach (rozdział 85395) – 
167.778 zł (100% planu), 

4) dotacje na inwestycje własne gminy – 1.820.900 zł 
(100% planu); dotyczą realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Tuwima 
(Warszawska-Sikorskiego) (rozdział 60016). 

 
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE 
INWESTYCJI GMINNYCH (§ 629) 
Na dofinansowanie inwestycji gminnej pn. „Modernizacja 
miejskiej oczyszczalni ścieków „Łyna” (rozdział 90001) 
Gmina pozyskała środki z innych źródeł w wysokości 
7.886.814 zł, z tego z Unii Europejskiej (ISPA) – 
5.729.495 zł (85,8% planu) i z Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 2.157.319 zł (86,0% 
planu). Realizacja planu wyniosła 85,9% i zaleŜała od 
czynników determinujących przebieg inwestycji, opisanych 
w części dotyczącej wydatków majątkowych.  
 
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 
DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH (§ 244, § 626) 
Realizacja niektórych zadań gminnych odbywała się przy 
udziale środków pochodzących z funduszy celowych.  
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej udzielił budŜetowi Gminy dotacji celowych w 
wysokości 2.944.071 zł, z tego: 
1) na zadania bieŜące gminy – 1.110.029 zł, 

wykonywane przez niŜej wymienione jednostki 
organizacyjne: 
a) Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej: 

usuwanie zagroŜeń ekologicznych na terenie 
Miasta oraz wymianę sposobu zasilania 
samochodów oparacyjno-rozpoznawczych z etyliny 
na gaz (rozdział 75411) – 50.000 zł (100% planu), 

b) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli: program 
ekologiczny „Moje Miasto-Moje miejsce na Ziemi” 
(rozdział 80146) – 28.274 zł (97,5% planu w 
wysokości 29.000 zł), 

c) Wydział Ochrony Środowiska: dofinansowanie 
proekologicznej działalności edukacyjnej 
Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na rzecz miejskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 80146) – 
45.000 zł, 

d) Las Miejski: opracowanie uproszczonego planu 
zagospodarowania lasu (rozdział 90004) –  
300.000 zł (100% planu), 

e) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni: remont 
fontanny „Ryba z dzieckiem”, budowa fontanny i 
remont zbiornika wodnego w Parku Kusocińskiego, 
leczenie drzew, nasadzenia drzew i krzewów, 
doraźne oczyszczanie terenów zieleni bez 
administratora, konserwacja i utrzymanie 
pomników, oznakowanie „wilczymi oczami” 
(zabezpieczającymi zwierzęta przed nagłym 
wtargnięciem na jezdnię) Al. Wojska Polskiego, 
inwentaryzacja zieleni miejskiej (rozdział 90004) – 
596.806 zł (100% planu), 

f) Schronisko dla Zwierząt: program ograniczania 
liczby bezdomnych kotów w mieście (rozdział 
90013) – 9.949 zł (99,5% planu w wysokości 
10.000 zł), 

g) Zakład Cmentarzy Komunalnych: wykonanie prac 
pielęgnacyjnych drzewostanu na cmentarzach 
zamkniętych (rozdział 92195) – 80.000 zł (100% 
planu),  

2) na zadania inwestycyjne gminy – 1.834.042 zł – z tego 
na zadania: 
a) zakup sprzętu informatycznego na potrzeby 

Wydziału Ochrony Środowiska (rozdział 75023) – 
12.827 zł (100% planu), 

b) zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki 
ściekowej i ochrony wód (rozdział 90001) – 
1.391.501 zł (93,6% planu w wysokości  
1.487.018 zł), 

c) program inwestycyjny: Zagospodarowanie 
odpadów komunalnych (rozdział 90002) –  
61.000 zł (100% planu), 

d) zadanie inwestycyjne: Os. Łupstych – kanalizacja 
sanitarna i wodociągowa (rozdział 90095) – 
368.714 zł (100% planu). 

 
W 2003 roku Gmina Olsztyn otrzymała równieŜ dotację 
celową na zadania bieŜące (§ 244 rozdział 75615) z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 430.380 zł. Środki te 
stanowiły rekompensatę za utracone dochody Gminy z 
tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, w 2003 roku. Łączna kwota 
dofinansowania zadań gminnych środkami z funduszy 
celowych wyniosła w 2003 roku 3.374.451 zł. 

 
DOCHODY POWIATU 

 
Kwota dochodów powiatu uchwalona na dzień  

1 stycznia wynosiła 145.255.913 zł. W ciągu roku plan ten 
został zmniejszony o 44.239.971 zł (o 30,5%) do kwoty 
101.015.942 zł, głównie na skutek wyłączenia z budŜetu 
dotacji celowych na finansowanie Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie (od stycznia 2003 roku) i Inspekcji 
Weterynaryjnej (od maja 2003 roku) oraz zmian w planie 
wydatków inwestycyjnych (m.in. zadanie pn. 
„Modernizacja ul. Sielskiej”). Realizacja planu dochodów 
powiatu wyniosła na dzień 31 grudnia 99,5%, tj. 
100.465.673 zł. 
 
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU – 5.613.777 zł 
(93,4% planu w wysokości 6.012.411 zł) 
 
I. Pozostałe dochody powiatu – 5.613.777 zł (93,4% 
planu w wysokości 6.012.411 zł) 
 
1. Wpływy z ró Ŝnych opłat (§ 069) 

Roczne wpływy budŜetowe z tytułu róŜnych opłat, 
szacowane na 80.000 zł, osiągnęły faktyczny poziom 
50.025 zł, co stanowi 62,5% wielkości planowanej. 
Struktura wykonanych dochodów przedstawia się 
następująco: 
a) opłaty uzyskane za egzaminy uprawniające do 

prowadzenia transportu drogowego taksówką 
realizowane przez Wydział Komunikacji Urzędu Miasta 
(rozdział 75020) – 33.800 zł (56,3% planu w 
wysokości 60.000 zł); wpływy były całkowicie 
uzaleŜnione od liczby osób zainteresowanych oraz od 
przepisów określających wysokość opłat; dochody 
zostały zaplanowane na postawie zaobserwowanego 
popytu na egzaminy w 2002 roku, tymczasem osoby 
zobowiązane do złoŜenia stosownego egzaminu nie 
zgłosiły się, co wywarło bezpośredni wpływ na niski 
poziom wykonania planu, zarówno w pierwszym 
(8,3%), jak i w drugim półroczu ( 48%),  
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b) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za 
karty parkingowe (rozdział 75020) – 16.225 zł (81,1% 
planu w wysokości 20.000 zł); dochody realizowane 
były przez Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i 
Społecznej Osób Niepełnosprawnych, zaleŜały od 
liczby osób uprawnionych z parkingów. 

 
2. Spadki zapisy i darowizny 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie środki 
pienięŜne w wysokości 3.277 zł, zdeponowane na koncie 
zmarłego mieszkańca Domu Pomocy Społecznej, który 
nie pozostawił testamentu, nabył w drodze spadku Skarb 
Państwa. Decyzją Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia  
6 maja 2003 roku środki te zostały przeznaczone do 
dyspozycji Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. 
 
3. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania 
powiatowe (§ 232 rozdział 75809) 
W 2003 roku do budŜetu Miasta wpłynęła kwota 55.027 zł 
(o 27 zł wyŜsza od planu) z tytułu realizacji zobowiązań 
wynikających z zawartych porozumień: 
a) z dnia 9 stycznia 2002 roku z Powiatem Olsztyńskim w 

sprawie wspólnej realizacji zadań z zakresu ochrony 
praw konsumentów – 8.734 zł, 

b) z dnia 8 marca 2001 roku z Powiatem Olsztyńskim w 
sprawie powierzenia zadań dotyczących porządku 
publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 
przeciwpowodziowej, przeciwpoŜarowej i 
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagroŜeniom 
Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska – 45.673 zł, 

c) z powiatami ościennymi w sprawie współfinansowania 
zajęć religii adwentystycznej – 620 zł. 

 
4. Dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 
majątkowych u Ŝytkowanych przez jednostki 
organizacyjne Miasta (§ 075) 
Źródłem pochodzenia dochodów z najmu i dzierŜawy 
składników majątku w wysokości 559.156 zł były umowy 
najmu nieruchomości szkolnych (m.in. sale lekcyjne i 
gimnastyczne, grunt, garaŜe, mieszkania słuŜbowe), 
uzyskiwane przez  powiatowe jednostki oświatowe: 

a) licea ogólnokształcące (rozdział 80120) – 156.409 zł 
(150,4% planu w wysokości 104.000 zł), 

b) szkoły zawodowe (rozdział 80130) – 247.242 zł 
(106,9% planu w wysokości 231.294 zł), 

c) placówki opiekuńczo-wychowawcze: Dom Dziecka i 
Świetlica Terapeutyczna Nr 2 (rozdział 85301) – 
3.283 zł (67,2% planu w wysokości 4.882 zł); 
przejęcie przez ZBK II administrowania budynkiem, 
w którym mieści się Świetlica Terapeutyczna Nr 2, 
uniemoŜliwiło tej jednostce realizację zaplanowanych 
dochodów z dzierŜawy miejsca pod tablicę 
reklamową,  

d) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niesłyszących (rozdział 85403) – 82.538 zł 
(96,8% planu w wysokości 85.287 zł), 

e) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 
(rozdział 85406) – 62.799 zł (113,2% planu w 
wysokości 54.467 zł), 

f) Pałac MłodzieŜy (rozdział 85407) – 6.418 zł (98,7% 
planu w wysokości 6.500 zł), 

g) Szkolne Schronisko MłodzieŜowe (rozdział 85417) – 
467 zł (93,4% planu) w wysokości 500 zł). 

Realizacja dochodów przekroczyła plan ustalony na kwotę 
487.930 zł o 14,6%. 
 
5. Wpływy z usług (§ 083) 
Wpływy z usług świadczonych przez powiatowe jednostki 
organizacyjne planowano na kwotę 1.474.640 zł. 

Tymczasem do końca roku udało się zrealizować 85,5% 
tej kwoty, tj. 1.265.310 zł. Kwota wykonania obejmuje:  
a) opłaty wnoszone przez pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej „Kombatant” za pobyt w placówce (rozdział 
85302) – 1.043.423 zł (101,7% planu w wysokości 
1.026.000 zł), 

b) opłaty uzyskiwane przez jednostki oświatowe m.in. za 
tzw. „narzut na obiady” płacone przez pracowników 
korzystających ze stołówek szkolnych, usługa 
hotelowa, polegająca na krótkoterminowym 
zakwaterowaniu studentów zaocznych w Zespole 
Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Elektronicznych i 
Telekomunikacyjnych – 221.887 zł (48,9% planu w 
wysokości 453.470 zł). 

 
Na poziom wykonania planu wpłynęła likwidacja Ośrodka 
Szkoleniowego TP Sircom, który wynajmował 
pomieszczenia w Zespole Szkół Elektronicznych i 
Telekomunikacyjnych przy ul. Bałtyckiej 37a. 
Pomieszczenia, o których mowa, zostały przeznaczone na 
Dom Pomocy Społecznej.  
 
6. Odsetki (§ 091, § 092) 
Dochody z tytułu odsetek stanowią marginalną część 
realizowanych wpływów powiatu ogółem. Pozyskane w 
2003 roku dochody odsetkowe wyniosły 173.519 zł 
(213,1% planu w wysokości 81.413 zł) i obejmowały: 
1) odsetki od nieterminowych opłat naleŜnych z tytułu 

wynajmowanych pomieszczeń przez Zespół Szkół 
Budowlanych (§ 091) – 28 zł (14% planu w wysokości 
200 zł),  

2) pozostałe odsetki (§ 092) – 173.491 zł (213,6% planu 
w wysokości 81.213 zł), z tego: 
a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (rozdział 75023) – 117.352 zł 
(733,5% planu w wysokości 16.000 zł), 

b) odsetki bankowe od środków pienięŜnych 
zgromadzonych na rachunkach bankowych 
jednostek budŜetowych wykonujących zadania 
powiatowe – 56.139 zł (86,1% planu w wysokości 
65.213 zł). 

 
7. Opłata komunikacyjna (§ 042 rozdział 75020) 
Opłata komunikacyjna dotyczy odpłatności właścicieli 
pojazdów za rejestrację pojazdów, wydawanie uprawnień 
do kierowania pojazdami i wykonywanie transportu 
drogowego oraz wydawanie zezwoleń na prowadzenie 
ośrodków szkolenia kierowców. Roczne wpływy powiatu z 
tego tytułu szacowano na kwotę 3.282.330 zł. W  
I półroczu zrealizowano 48,0% tej kwoty – 1.574.412 zł i w 
II półroczu – 43,4%, tj. 1.425.896 zł, łącznie 3.000.308 zł, 
tj. 91,4% planu. Wielkość dochodów była całkowicie 
uzaleŜniona od liczby interesantów. 
 
8. RóŜne dochody (§ 084, § 097, § 239) 
Dochody własne powiatu sklasyfikowane jako róŜne 
dochody, zrealizowano na dzień 31 grudnia w kwocie 
507.155 zł, (93,4% planu w wysokości 542.990 zł), z tego: 
1) wpływy stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na 

rzecz budŜetu państwa – (§ 097 rozdział 75020) – 
326.535 zł (87,8% planu w wysokości 372.000 zł); art. 
23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 
roku, poz. 543, z późn. zm.) przyzwala starostom 
wykonującym zadania z zakresu administracji 
rządowej w zakresie gospodarowania zasobem 
nieruchomości Skarbu Państwa na potrącenie 5% 
dochodów ze sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego 
zarządu, uŜytkowania, uŜytkowania wieczystego, 
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czynszu dzierŜawnego i najmu – nieruchomości 
Skarbu Państwa, jako dochodów powiatu; niŜsze 
dochody na rzecz budŜetu państwa wpłynęły 
automatycznie na poziom wykonania dochodów 
powiatu, 

2) nawiązki sądowe, które zgodnie z wyrokami sądowymi 
zostały przeznaczone na dofinansowanie Domu 
Dziecka w Olsztynie (§ 097 rozdział 75814) – 44.450 
zł (103,4% planu w wysokości 43.000 zł), 

3) wpływy do budŜetu ze środków specjalnych (§ 239) – 
93.561 zł (o 4 zł więcej niŜ przewidywał plan); 
obejmują wpłatę Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego na dofinansowanie remontu elewacji 
budynku Schroniska w Olsztynie (50.000 zł) oraz  
wpłatę Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących na 
dofinansowanie remontu łazienki (43.557 zł) – remonty 
realizował Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Miejskich, 

4) inne róŜne dochody uzyskane przez jednostki 
oświatowe, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne 
jednostki organizacyjne powiatu – 42.609 zł (80,8% 
planu w wysokości 34.433 zł).  

 
B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA – POWIAT 
I. Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu 
państwa (§ 001 rozdział 75622) 
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 
wśród dochodów powiatu wskazuje udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 1% 
wpływów do budŜetu państwa z tego podatku, 
odprowadzanego od osób fizycznych, zamieszkałych na 
terenie danego powiatu.  
Dochody powiatu z tego tytułu zostały ujęte w budŜecie na 
podstawie informacji Ministra Finansów w kwocie 
2.332.602 zł, a po uchwaleniu budŜetu państwa w kwocie 
2.265.817 zł. Faktyczne wpływy podatkowe, jakie udało 
się uzyskać do końca roku, wyniosły natomiast  
2.104.731 zł i stanowiły 92,3% wielkości prognozowanej. 
 
II. Subwencje ogólne z bud Ŝetu państwa 
(wyrównawcza, o światowa, drogowa) (§ 292) 
W 2003 roku subwencja ogólna dla powiatu składa się z 
trzech części: wyrównawczej, oświatowej i drogowej. 
Kwotę przeznaczoną na subwencje ogólne dla powiatów 
określa corocznie ustawa budŜetowa, tak więc ten rodzaj 
dochodów jednostek samorządu terytorialnego 
uzaleŜniony był od moŜliwości finansowych państwa. O 
przeznaczeniu subwencji decyduje rada powiatu. W 2003 
roku do budŜetu wpłynęła subwencja ogólna dla powiatu 
grodzkiego Olsztyn w wysokości 71.330.561 zł (100% 
planu), z tego: 
 
  a) część wyrównawcza (rozdział 75803) – 1.343.549 zł, 
  b) część oświatowa (75801) – 64.123.368 zł, 
  c) część drogowa (rozdział 75806) – 5.863.644 zł. 
 
W stosunku do kwoty planu subwencji ogólnej uchwalonej 
na dzień 1 stycznia, kwota planu subwencji ogólnej 
uchwalonej na dzień 31 grudnia była niŜsza o 422.086 zł, 
z tego kwota części wyrównawczej o 26.635 zł, części 
oświatowej o 320.891 zł i części drogowej o 74.560 zł. 
 
III. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa (§ 211, § 213) 
Prognozowane na dzień 1 stycznia transfery środków z 
budŜetu państwa i innych jednostek samorządu 
terytorialnego opiewały na kwotę 46.923.099 zł. W trakcie 
roku plan ten został zmniejszony o łączną kwotę 
25.585.946 zł (o 45,5%) i na dzień 31 grudnia wyniósł 

21.337.153 zł. Spadek dochodów dotacyjnych był 
wynikiem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o 
zmianach wysokości kwot dotacji celowych dla powiatu 
grodzkiego Olsztyn. Na ich podstawie z budŜetu Miasta 
wyłączone zostało m.in. finansowanie Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie (rozdział 75405), które w największym 
stopniu wpłynęło na ogólną kwotę zmniejszenia planu 
dotacji, w tym dotacji na zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej – mowa jest o kwocie  
27.621.850 zł. Realizacja dochodów z tytułu dotacji 
celowych wyniosła ostatecznie 100% planu, tj.  
21.335.242 zł, z tego: 
1) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie 

porozumień między jednostkami samorządu 
terytorialnego (§ 271) – 45.000 zł (100% planu); 
porozumienie zawarte z Zarządem Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania 
zakupu ubrań specjalnych do celów ratownictwa dla 
Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej 
(rozdział 75411), 

2) dotacje celowe na finansowanie bieŜących zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 211) – 
11.170.797 zł (100% planu w wysokości  
11.170.936 zł), z tego: 
a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa (rozdział 01005) – 4.928 zł (98,6% planu 
w wysokości 5.000 zł); do budŜetu państwa została 
zwrócona kwota 72 zł, gdyŜ w wyniku umów 
zawartych w ramach postępowań o zamówienia 
publiczne uzyskano korzystniejsze oferty usług, 

b) działalność bieŜąca Inspekcji Weterynaryjnej 
(rozdział 01021) – 312.340 zł (100% planu), 

c) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 
70005) – 108.804 zł (100% planu), 

d) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne 
(rozdział 71013) – 50.000 zł (100% planu), 

e) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 
71014) – 12.000 zł (100% planu), 

f) działalność bieŜąca Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego (rozdział 71015) –  
179.760 zł (100% planu w wysokości 179.761 zł), 

g) zadania urzędu wojewódzkiego z zakresu prawa 
geodezyjnego (rozdział 75011) – 316.735 zł (100% 
planu), 

h) komisje poborowe (rozdział 75045) – 56.000 zł 
(100% planu), 

i) działalność bieŜąca Komendy Miejskiej 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie (rozdział 
75411) – 6.941.000 zł (100% planu), 

j) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 
ubezpieczenia zdrowotnego (rozdział 85156) – 
1.368.317 zł (100% planu w wysokości  
1.368.382 zł), 

k) ośrodki wsparcia (rozdział 85303) – 325.965 zł 
(100% planu), 

l) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 
(rozdział 85316) – 63.161 zł (100% planu), 

m) działalność bieŜąca Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie (rozdział 85318) – 133.900 zł 
(100% planu), 

n) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdział 
85321) – 219.004 zł (100% planu), 

o) działalność bieŜąca Miejskiego Urzędu Pracy w 
Olsztynie (rozdział 85333) – 1.056.061 zł (100% 
planu), 

p) pomoc dla repatriantów (rozdział 85334) – 22.822 
zł (100% planu w wysokości 22.823 zł), 
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3) dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 
powiatu (§ 213) – 10.107.445 zł (100% planu w 
wysokości 10.109.217 zł), z tego: 
a) nadzór nad gospodarką leśną (rozdział 02002) – 

1.100 zł (100% planu), 
b) dofinansowanie pracodawcom, u których 

realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, 
dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek 
na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych 
praktyk (rozdział 80130) – 43.637 zł (96,1% planu 
w wysokości 45.392 zł); do budŜetu państwa 
została zwrócona kwota 1.755 zł, poniewaŜ nie 
wszystkie zakłady pracy, w których odbywały się 
praktyki uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych 
wystąpiły o refundację;  

c) dokonanie ustawowych odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 
będących emerytami i rencistami jednostek 
oświatowych (rozdział 80195) – 297.186 zł (100% 
planu), placówek pomocy społecznej (rozdział 
85395) – 20.774 zł (100% planu) i jednostek 
edukacyjnej opieki wychowawczej (rozdział 85495) 
– 76.746 zł (100% planu), 

d) utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych 
(rozdział 85301) – 3.222.505 zł (100% planu w 
wysokości 3.222.522 zł), 

e) program działań osłonowych w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym w ramach prowadzonej 
restrukturyzacji w Województwie Warmińsko-
Mazurskim (rozdział 85111) – 253.483 zł (100% 
planu), 

f) funkcjonowanie domów pomocy społecznej 
(rozdział 85302) – 3.008.470 zł (100% planu), 

g) rodziny zastępcze (rozdział 85304) – 2.460.896 zł 
(100% planu), 

h) ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (rozdział 85326) – 
79.719 zł (100% planu), 

i) zadania wykonywane przez Miejski Urząd Pracy w 
Olsztynie (rozdział 85333) – 276.030 zł (100% 
planu), 

j) pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendiów, 
dla młodzieŜy wiejskiej w okresie styczeń-grudzień 
2003 roku, w ramach wyrównywania szans 
edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów 
wiejskich (rozdział 85415) – 259.899 zł (100% 
planu), 

k) prowadzenie instytucji kultury, przejętych w dniu 1 
stycznia 1999 roku – 107.000 zł (100% planu), z 
tego Olsztyński Teatr Lalek (rozdział 92106) – 
80.800 zł i Biuro Wystaw Artystycznych (rozdział 
92110) – 26.200 zł. 

 
4) dotacje celowe na finansowanie inwestycji zleconych z 

zakresu administracji rządowej powiatowi (§ 641) – 
12.000 zł (100% planu), z przeznaczeniem na zakup 
komputerów dla nowo utworzonych stanowisk pracy w 
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 
(rozdział 71015). 

 
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA 
DOFINANSOWANIE INWESTYCJI POWIATOWYCH  
(§ 629) 
W 2003 roku planowano pozyskać środki pomocowe w 
wysokości 17.609.215 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Sielskiej” (rozdział 
60015), z tego z Unii Europejskiej (PHARE) –  
13.259.215 zł i z budŜetu państwa – 4.350.000 zł. Ze 
względu jednak na realne terminy wykonania zadania, 
wykorzystanie środków pomocowych przesunięto na lata 
2004-2005, a uchwalony plan wyzerowano.  
 
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA 
DOFINANSOWANIE ZADA Ń POWIATOWYCH (§ 270 i  
§ 626) 
W 2003 roku załoŜono dofinansowanie zadań 
powiatowych Miasta środkami z funduszy celowych w 
łącznej wysokości 770.000 zł, w tym dofinansowanie 
zadań bieŜących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85395) na kwotę 
70.000 zł i dofinansowanie zadań inwestycyjnych z 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na kwotę 700.000 zł (rozdział 90002). 
Uchwałą Nr XV/231/03 Rady Miasta Olsztyn z  
22 października 2003 roku z planu dochodów zostały 
wyłączone środki z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdyŜ zakup urządzenia 
do termicznej utylizacji odpadów medycznych, na który 
były przeznaczone, przesunięto na 2004 rok. Plan 
środków z Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 70.000 zł został 
wykonany w 116,2% na kwotę 81.362 zł. Zgodnie z art. 54 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), 
samorząd powiatowy realizujący określone w ustawie 
zadania otrzymuje z Funduszu środki na pokrycie kosztów 
obsługi tych zadań, w wysokości faktycznie poniesionej, 
nie wyŜszej jednak niŜ 2,5% (do 31 marca 2003 roku 
wynosiła 2%) środków Funduszu wykorzystywanych na 
realizację zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 
ustawy.  
 

 
WYDATKI BUDśETU MIASTA OLSZTYN 

 
Plan wydatków budŜetu Miasta Olsztyn został 

zrealizowany w 97,8%. Na kwotę wykonania w wysokości 
380.320.992 zł składają się wydatki bieŜące w wysokości 
328.939.169 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 
51.381.823 zł. Wydatki bieŜące obejmowały w 
szczególności: 
1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 

184.172.323 zł (99,3% planu w wysokości 
185.438.751 zł), 

2) dotacje – 23.582.139 zł (99,9% planu w wysokości 
23.600.995 zł), w tym: 
a) dotacje przedmiotowe dla zakładów budŜetowych – 

3.377.500 zł (100% planu), 
b) dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji 

kultury – 7.738.537 zł (100% planu), 

c) dotacje podmiotowe dla niepublicznych i 
publicznych jednostek systemu oświaty – 
9.583.162 zł (100% planu bez 4.492 zł), 

3) wydatki na obsługę długu – 3.721.983 zł (97,5% planu 
w wysokości 3.816.100 zł).  

 
Wydatki majątkowe obejmowały wydatki na programy, 
zadania i zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 
oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji. W latach 2001-2003 wydatki 
budŜetu Miasta Olsztyn wynosiły rocznie od 364 do  
380 mln zł. Najwięcej środków budŜetowych Miasto 
przeznaczało na finansowanie oświaty – od 45,9% w 2001 
roku do 49,2% w 2003 roku, co stanowiło wydatki rzędu 
167-187 mln zł. Tempo wzrostu wydatków na oświatę w 
latach 2002-2003 wynosiło odpowiednio 103,1% i 108,6%, 
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podczas gdy dynamika wzrostu wydatków ogółem, w tym 
samym czasie – 102,7% i 101,9%. Koleją dziedziną 
absorbującą znaczne środki budŜetowe była opieka 
społeczna. Wydatki poniesione na ten cel w latach 2001-

2003 wynosiły ponad 51 mln zł rocznie, średnio ponad 
14% wydatków ogółem. (Rysunek 2) 
 

 
 
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rodzaje wydatków związanych z rolnictwem oraz wysokość środków budŜetowych przeznaczonych na ich realizację w 2003 
roku, przedstawia tabela. 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 
31.12.2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 845 010 318 814 -526 196 -62,3 318 741 100,0 
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 

rolnictwa 
5 000 5 000 0 0,0 4 928 98,6 

01021 Inspekcja Weterynaryjna 839 000 312 340 -526 660 -62,8 312 340 100,0 
01030 Izby rolnicze 1 010 1 474 464 45,9 1 473 99,9 

 
Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na 
potrzeby rolnictwa 
Plan – 5.000 zł 
Wykonanie – 4.928 zł, tj. 98,6% 
 
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 
zaliczane są do katalogu zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Ich 
realizacja corocznie odbywa się w ramach środków 
finansowych z budŜetu państwa. W 2003 roku Miasto 
Olsztyn otrzymało dotację celową w wysokości 5.000 zł, 
którą wykorzystało w 98,6%. Kwota 4.928 zł została 
przeznaczona na bieŜącą aktualizację  gleboznawczej 
klasyfikacji gruntów.  
 
Rozdział 01021 Inspekcja weterynaryjna 
Plan – 312.340 zł 
Wykonanie – 312.340 zł, tj. 100% 
 
Zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii związane są ze sprawowaniem nadzoru nad 

jakością zdrowotną środków spoŜywczych pochodzenia 
zwierzęcego i niektórych środków Ŝywienia zwierząt oraz 
nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do 
obrotu i rozrodu. Od dnia wejścia w Ŝycie ustawy z dnia  
14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o 
Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 52, poz. 450), tj. od dnia 27 kwietnia 2003 roku 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii stał się jednostką 
podległą Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynarii. 
Wydatki Inspekcji Weterynaryjnej zrealizowane w okresie 
od 1 stycznia do 27 kwietnia wyniosły 100% 
przeznaczonej na ten cel dotacji z budŜetu państwa, tj. 
312.340 zł, przy czym kwota dotacji w wysokości 340 zł 
została wprowadzona do budŜetu juŜ po fakcie wyłączenia 
jednostki ze struktur finansowanych za pośrednictwem 
budŜetu Miasta. Na początku roku plan wydatków na 
zadania realizowane przez Inspektorat Weterynarii 
wynosił 839.000 zł. Zmniejszenia w wysokości 527.000 zł 
dokonano zarządzeniem Prezydenta Miasta Olsztyn z 
dnia 29 maja 2003 roku na podstawie zawiadomienia 
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Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o podjętej decyzji 
finansowej. Wykonanie wydatków w niektórych 
podziałkach klasyfikacji jest wyŜsze do planu, jednak 
globalna wielkość dotacji, przy uwzględnieniu wyŜej 
wymienionego planu, nie została przekroczona. 
 
Rozdział 01030 Izby rolnicze  
Plan – 1.474 zł 
Wykonanie – 1.473 zł, tj. 99,9% 
 
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach 
rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 
stanowią, Ŝe dochodami izby rolniczej są między innymi 
odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu 
podatku rolnego pobieranego na obszarze działania tej 

izby. Uwzględniając uregulowania prawne w budŜecie 
Miasta Olsztyn na 2003 rok zaplanowano na ten cel kwotę 
1.010 zł (§ 2850). Na skutek aktualizacji danych 
dotyczących klasyfikacji gruntów ornych (na podstawie 
ustawy z dnia 30 października 2003 roku o zmianie 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie 
niektórych innych ustaw), zmiany wymiaru podatków, a 
takŜe z tytułu korekty odpisu za IV kwartał 2002 roku, plan 
został w grudniu zwiększony do kwoty 1.474 zł. 
Wykonanie planu było niŜsze o 1 zł i wyniosło 1.473 zł. 
 
Dział 020 LEŚNICTWO 
Wydatki na leśnictwo związane były wyłącznie z 
nadzorem nad gospodarką leśną. 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 020 Leśnictwo 1 100 1 100 0 0,0 1 100 100,0 
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 100 1 100 0 0,0 1 100 100,0 

 
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodark ą leśną 
Plan – 1.100 zł 
Wykonanie – 1.100 zł, tj. 100% 
 
W rozdziale tym sklasyfikowana była dotacja dla zakładu 
budŜetowego Las Miejski. Kwota wydatków – dotacji 
przedmiotowej z budŜetu w wysokości 1.100 zł została 
zrealizowana w 100%, a źródło jej pochodzenia stanowiła 
dotacja celowa z budŜetu państwa na dofinansowanie 
zadań własnych powiatu. Więcej informacji na ten temat 

znajduje się w odrębnej części opracowania, dotyczącej 
zakładów budŜetowych. 
 
Dział 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 
Na realizację zadań związanych z tworzeniem 
infrastruktury komunikacyjnej przeznaczono w 2003 roku 
środki budŜetowe w wysokości 30.216.609 zł. Do końca 
okresu sprawozdawczego wydatkowano 94,3% tej kwoty, 
tj. 28.498.696 zł, z tego na wydatki bieŜące – 
11.856.306 zł oraz wydatki inwestycyjne – 16.642.390 zł. 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 600 Transport i łączność 46 629 130 30 216 609 -16 412 521 -35,2 28 498 696 94,3 
60004 Lokalny transport zbiorowy 5 000 000 6 500 000 1 500 000 30,0 6 500 000 100,0 
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 30 206 506 12 927 086 -17 279 420 -57,2 11 579 676 89,6 
60016 Drogi publiczne gminne 11 422 624 10 789 523 -633 101 -5,5 10 419 020 96,6 

 
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 
Plan – 6.500.000 zł 
Wykonanie – 6.500.000 zł, tj. 100% 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w 
Olsztynie zostało powołane aktem przekształcenia 
przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością i działa w oparciu o umowę spółki. Na 
podstawie § 34 aktu przekształcenia przedsiębiorstwa 
w spółkę, który mówi o obowiązku dokonania dopłat do 
kapitału zapasowego przez wspólników w określonej 
wysokości, MPK Sp. z o.o. otrzymuje dopłaty do kapitału 
zapasowego z budŜetu Miasta Olsztyn. Dopłaty stanowią 
swoistą rekompensatę za stosowane ulgi i zwolnienia 
ustawowe oraz uchwalone przez Radę Miasta. Plan i 
wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło na dzień 31 
grudnia 6.500.000 zł. Kwota ta była wyŜsza w stosunku do 
planu uchwalonego na dzień 1 stycznia o 30% (plan 
wynosił wówczas 5.000.000 zł). 
 
 

 
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu 
Plan – 12.927.086 zł 
Wykonanie – 11.579.676 zł, tj. 89,6% 
 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
Plan – 10.789.523 zł 
Wykonanie – 10.419.020 zł, tj. 96,6% 
Wydatki związane z kształtowaniem lokalnej sieci dróg 
publicznych uchwalono na dzień 1 stycznia w kwocie 
41.629.130 zł, z tego 30.206.506 zł z przeznaczeniem na 
drogi powiatowe i 11.422.624 zł na drogi gminne. Z uwagi 
na zmiany w przyjętych do realizacji zadaniach 
remontowych i inwestycyjnych, finansowanych głównie 
środkami pomocowymi, plan został zmniejszony o kwotę 
17.912.521 zł (o 57%) do poziomu 23.716.609 zł, z tego 
na drogi powiatowe przypadało 12.927.086 zł i na drogi 
gminne 10.789.523 zł. Roczne wykorzystanie środków 
zaplanowanych na powiatowe i gminne drogi publiczne 
prezentuje tabela. 

Plan i realizacja wydatków na gminne i powiatowe dro gi publiczne w 2003 roku 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie 

w okresie 01.01-31.12 
Realizacja 

na dzień 31.12.2003 
Wydatki na drogi gminne i powiatowe 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Ogółem 41 629 130 23 716.609 -17 912 521 -57,0 21 998 696 92,8 
remonty 2 390 000 2 626 772 236 772 9,9 2 612 654 99,5 
inwestycje 36 682 168 18 345 048 -18 337 120 -50,0 16 642 390 90,7 
bieŜące utrzymanie 2 556 962 2 744 789 187 827 7,3 2 743 652 99,9 
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W ramach planu wydatków finansowanych ze środków 
przeniesionych z rezerwy celowej na Obchody 650-lecia 
Olsztyna, Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni wykonał 
herb miasta z kostki kamiennej przy wejściu do 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej się na ul. 
Stare Miasto. Koszt zadania wyniósł 9.999 zł (100% planu 
bez 1 zł). Pozostałe zadania remontowe oraz zadania 
inwestycyjne, wykonane na kwoty wykazane w tabeli, 
zostały przedstawione w załącznikach dotyczących 
wydatków remontowych i majątkowych oraz w ich 
częściach opisowych. BieŜące utrzymanie dróg 
nadzorował Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni, w 
związku z czym otrzymał do dyspozycji środki budŜetowe, 
początkowo w wysokości 2.556.962 zł, a następnie 
2.744.789 zł – zwiększenie o 187.827 zł było konieczne w 
IV kwartale roku z uwagi na przeprowadzenie 
dodatkowych remontów cząstkowych nawierzchni dróg 
oraz wyŜsze potrzeby w zakresie oznakowania pionowego 
i konserwacji sygnalizacji świetlnej. Zgodnie ze stanem na 
31 grudnia, realizacja planu wydatków na bieŜące 
utrzymanie dróg wyniosła prawie 100%, tj. 2.743.652 zł, z 
tego: 
a) remonty nawierzchni bitumicznych – 1.416.660 zł, z 

tego: drogi powiatowe – 970.250 zł i drogi gminne – 
446.410 zł; dokonano uzupełnienia ubytków 
zagraŜających bezpieczeństwu ruchu drogowego na 
ok. 13.671 m2 nawierzchni bitumicznych, między 
innymi na ulicach: Bałtycka, Towarowa, Sikorskiego, 
Pl. Konstytucji 3 Maja, Pstrowskiego, Wyszyńskiego, 
Wiosenna, Tuwima, 

b) remonty bieŜące chodników – 28.417 zł, z tego: drogi 
powiatowe – 11.717 zł i drogi gminne – 16.700 zł; 
naprawiono ok. 848 m2 najbardziej zniszczonych 
odcinków chodników, zagraŜających bezpieczeństwu 
pieszych, 

c) profilowanie i naprawy dróg gruntowych oraz ścinka i 
uzupełnianie poboczy – 59.466 zł, z tego: na drogach 
powiatowych – 29.341 zł i drogach gminnych – 
30.125 zł; zadanie polegało na wyrównywaniu i 
wałowaniu nawierzchni dróg gruntowych oraz ścinaniu 
zawyŜonego lub uzupełnianiu zaniŜonego pobocza 
pospółką lub korą asfaltową, głównie wiosną i jesienią, 
po okresie największych opadów deszczu; w 2003 

roku wyprofilowano nawierzchnie gruntowe, między 
innymi na ulicach: Bałtycka, Sikorskiego, Lubelska, 
Wengris, Olszewskiego, Tuwima, Diernowa, 
Poziomkowa, Kresowa, śurawia oraz parking przy DH 
„Manhatan”, 

d) ustawienie i konserwacja oznakowania pionowego – 
366.889 zł, z tego: drogi powiatowe – 199.997 zł i 
drogi gminne – 166.892 zł; wykonywano zalecenia 
Komisji ds. rozpatrywania opinii związanych z 
projektami organizacji ruchu w Olsztynie oraz 
uzupełniano zniszczone podczas kolizji i dewastacji 
znaki drogowe, płotki rozdzielające pasy drogowe i 
bariery zabezpieczające przed nagłym wtargnięciem 
na jezdnię, 

e) oznakowanie poziome (malowanie przejść dla 
pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy 
ruchu i innych drobnych elementów niezbędnych dla 
właściwej organizacji ruchu drogowego) – 347.000 zł, 
z tego: drogi powiatowe – 270.000 zł i drogi gminne – 
77.000 zł, 

f) naprawy i konserwacja sygnalizacji ulicznych na 
terenie całego miasta (bieŜące przeglądy, naprawa 
i wymiana uszkodzonych elementów – równieŜ po 
kolizjach drogowych) – 272.831 zł, z tego: drogi 
powiatowe – 239.156 zł i drogi gminne – 33.675 zł, 

g) montaŜ barier energochłonnych na drogach 
powiatowych – 60.000 zł, 

h) pozostałe wydatki – 192.389 zł, z tego: drogi 
powiatowe – 66.093 zł i drogi gminne –126.296 zł; 
pozostałe wydatki związane były z wykonywaniem 
między innymi takich zadań, jak: bieŜące utrzymanie 
obiektów inŜynieryjnych (mosty, przepusty, wiadukty, 
kładki dla pieszych), usługi geodezyjne, usługi 
technicznego pogotowia drogowego, ewidencja dróg i 
mostów, flagowanie miasta na święta państwowe, 
naprawa „witaczy” po dewastacjach, naprawa pętli 
autobusowej przy ul. Jagiellońskiej, zalecenia Komisji 
ds. rozpatrywania opinii związanych z projektami 
organizacji ruchu w Olsztynie (Komisja powołana 
Zarządzeniem Nr 28 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 
17 października 2002 roku), itd. 

 

 
DZIAŁ 630 TURYSTYKA 
Na zadania sklasyfikowane w dziale 630 przeznaczono w 2003 roku środki budŜetowe w wysokości 30.000 zł. 
 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w okresie 
01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 630 Turystyka 30 000 30 000 0 0,0 30 000 100,0 
63095 Pozostała działalność 30 000 30 000 0 0,0 30 000 100,0 

 
Rozdział 63095 Pozostała działalno ść 
Plan – 30.000 zł 
Wykonanie – 30.000 zł, tj. 100% 
Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności w 
turystyce związane były z realizacją zadań własnych 
gminy z zakresu upowszechniania turystyki pieszej, 
rowerowej i wodnej, przez stowarzyszenia. NaleŜały do 
nich:  

1) Centrum Turystyki Aktywnej „Kołdrom” – 3.000 zł, 
2) Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów – 

4.180 zł, 

3) Stowarzyszenie Chorych Reumatycznie i 
Wolontariat – 1.620 zł, 

4) Olsztyński Klub Sportowy – 3.000 zł, 
5) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – 

18.200 zł. 
Łączna kwota udzielonych dotacji z budŜetu na ww. cele 
wyniosła 30.000 zł (100% planu).  
 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Na realizację zadań związanych z gospodarką 
mieszkaniową wydatkowano 95% z zaplanowanych na ten 
cel środków budŜetowych, tj. 2.777.982 zł. 
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Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 402 000 2 925 702 -476 298 -14,0 2 777 982 95,0 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 840 000 1 280 094 440 094 52,4 1 132 375 88,5 
70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 412 000 0 -412 000 -100,0 0 - 
70095 Pozostała działalność 2 150 000 1 645 608 -504 392 -23,5 1 645 607 100,0 

 
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i 
nieruchomo ściami 
Plan – 1.280.094 zł 
Wykonanie – 1.132.375 zł, tj. 88,5% 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami łączy w sobie 
zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, wykonywane przez powiat, których 
realizacja odbywa się za pomocą środków własnych 
budŜetu Miasta i dotacji celowych z budŜetu państwa. 
Wydatki w tym zakresie wyniosły w 2003 roku 
1.132.375 zł, z tego:  
1) zadania własne – 715.584 zł (88,9% planu w 

wysokości 804.640 zł), m.in.: 
a) wycena nieruchomości dla potrzeb gospodarki 

mieniem komunalnym, naliczenia opłat 
adiacenckich z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w wyniku podziału lub w wyniku 
uzbrojenia terenu, przekształcenia prawa 
wieczystego uŜytkowania gruntów w prawo 
własności – 447.286 zł (95,2% planu w wysokości 
470.000 zł), 

b) opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, opłaty 
za ujawnienie i dokonanie wpisów w księdze 
wieczystej, opłaty za druki ksiąg wieczystych, 
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 
i leśnej oraz opłaty roczne z tytułu uŜytkowania 
przez Gminę na cele nierolnicze i nieleśne gruntów 
wyłączonych z produkcji rolniczej i leśnej – 
244.641 zł (78,7% planu w wysokości 310.966 zł); 
część planowanych transakcji wykupu 
nieruchomości nie doszła do skutku z przyczyn 
niezaleŜnych od Urzędu Miasta (np. brak zgody 
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na 
nabycie nieruchomości z wolnej ręki), co 
spowodowało niepełne wykorzystanie 
zaplanowanych środków na wydatki, 

c) wydatki o charakterze odszkodowawczo-
sankcyjnym wypłacone osobom fizycznym 
za zajęte grunty pod inwestycje (23.284 zł) oraz 
odsetki ustawowe przysługujące od daty wezwania 
do zapłaty współwłaścicielowi nieruchomości 
połoŜonej przy ul. Grabowskiego 20, w związku ze 
sprzedaŜą lokalu powstałego w wyniku adaptacji 
strychu (373 zł) – 23.657 zł (99,9% planu w 
wysokości 23.674 zł), 

2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 
dotyczące administrowania nieruchomościami Skarbu 
Państwa usytuowanymi na terenie Miasta – 416.791 zł 
(87,7% planu w wysokości 475.454 zł), z tego  
113.454 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji 
celowych z budŜetu państwa i 303.337 zł środki 
własne budŜetu Miasta na dofinansowanie kosztów 
utrzymania i przeprowadzenia remontu w obiekcie 
Skarbu Państwa połoŜonym przy ul. E. Plater.  

 
Kwota planu wydatków na gospodarkę gruntami i 
nieruchomościami na koniec grudnia była wyŜsza od 
kwoty planu wydatków przyjętych w uchwale budŜetowej 
na dzień 1 stycznia o 440.094 zł. Zwiększenie z kwoty 
840.000 zł do kwoty 1.280.094 zł nastąpiło na podstawie 
decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu 

dotacji celowej na realizację ww. zadań zleconych oraz z 
konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie 
utrzymania obiektu przy ul. E. Plater. W kosztach 
utrzymania budynku przy ul. E. Plater partycypował od 
marca 2003 roku NajwyŜszy Sąd Administracyjny, jako 
trwały zarządca 1/3 jego części. Zmniejszenie obciąŜenia 
budŜetu Miasta z tego tytułu, odzwierciedlił niŜszy o 16 % 
poziom wykonania wydatków. Źródłem ich finansowania 
były środki własne budŜetu w wysokości 303.337 zł oraz 
środki pochodzące ze zmiany przeznaczenia dotacji 
celowej z budŜetu państwa na zadania własne w kwocie 
4.650 zł, w sumie 307.987 zł.  
 
Rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa 
społecznego 
Plan – 0 zł 
Wykonanie – 0 zł 
 
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Sp. z o.o. działa na podstawie ustawy z dnia  
26 października 1995 roku o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) i rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 roku w sprawie 
warunków i trybu udzielania kredytów i poŜyczek ze 
środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz 
niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków 
finansowanych przy udziale tych środków (Dz. U. Nr 62, 
poz. 719, z późn. zm.). Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego umoŜliwia pozyskanie nowego mieszkania 
bez konieczności angaŜowania znacznych środków 
finansowych. Na dzień 1 stycznia 2003 roku w budŜecie 
Miasta Olsztyn zaplanowano wniesienie wkładu do spółki 
w wysokości 412.000 zł z przeznaczeniem na 
dofinansowanie budowy lokali socjalnych. Z uwagi na 
przesunięcie terminów budowy domów mieszkalnych, 
środki zaplanowane na wniesienie wkładu do Spółki 
OTBS nie zostały w 2003 roku przekazane. 
 
Rozdział 70095 Pozostała działalno ść 
Plan – 1.645.608 zł 
Wykonanie – 1.645.607 zł, tj. 100% 
 
Według szacunków na dzień 1 stycznia 2003 roku 
finansowanie zadań sklasyfikowanych w ramach 
pozostałej działalności w gospodarce mieszkaniowej, 
wymagało zaangaŜowania środków budŜetowych 
w wysokości 2.150.000 zł, z tego na zadania inwestycyjne 
– 900.000 zł, na zadania remontowe – 150.000 zł i na 
pozostałe wydatki bieŜące – 1.100.000 zł. Szacunek 
zaangaŜowania środków, o których mowa, został 
skorygowany do końca grudnia o kwotę 504.392 zł (o 
23,5%). Zmniejszeniu uległy wydatki na remonty – o 
147.999 zł i inne bieŜące potrzeby – o 995.433 zł, 
zwiększeniu natomiast wydatki na zadania inwestycyjne – 
o 639.040 zł. W przypadku wydatków bieŜących, zmiany 
związane były głównie z niewykorzystaniem środków 
zabezpieczonych na ewentualną wypłatę kar i 
odszkodowań dotyczących robót budowlanych oraz z 
niŜszymi kosztami wykonania dokumentacji technicznej 
budynków wspólnot mieszkaniowych, a takŜe z 
pojawieniem się niŜej opisanych kosztów zajęcia rachunku 
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bankowego. Realizacja wydatków na koniec grudnia 
wyniosła 100% planu, tj. 1.645.607 zł, z tego: 

1) remonty obiektów mieszkaniowych realizowane 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Miejskich (§ 4270) – 2.001 zł (opis w części 
dotyczącej wydatków remontowych budŜetu Miasta), 

2) opracowanie i aktualizacja dokumentacji technicznej 
dla 25 budynków wspólnot mieszkaniowych, w 
których Gmina posiada udziały (§ 4300) – 85.290 zł 
(100% planu bez 1 zł); obowiązek realizacji zadania 
wynika z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku 
o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903), 

3) koszty zajęcia rachunku bankowego, w związku z 
postanowieniem Sądu o przyznaniu wierzycielowi – 
s. c. WA-GA-BUD kosztów zastępstwa 
adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym  
(§ 4610) – 19.276 zł; naleŜność dotyczyła potrącenia 

przez Gminę kwoty wystawionej faktury na poczet 
naliczonych kar z tytułu opóźnienia w realizacji 
umowy na wykonanie budynków  przy ul. 
Kasprowicza w latach wcześniejszych, 

4) programy i zadania inwestycyjne realizowane przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Miejskich oraz Wydział Mienia i Geodezji (§ 6050) – 
1.539.040 zł (opis w części dotyczącej wydatków 
majątkowych budŜetu Miasta). 

 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 
Plan wydatków na działalność usługową został 
zrealizowany w 90%. Kwota wykonania w wysokości 
815.830 zł obejmuje wyłącznie wydatki bieŜące 
poniesione w związku z realizacją zadań przedstawionych 
w tabeli. 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 710 Działalność usługowa 1 363 927 906 452 -457 475 -33,5 815 830 90,0 
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 350 000 215 000 -135 000 -38,6 185 264 86,2 
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 50 000 50 000 0 0,0 50 000 100,0 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 632 000 238 000 -394 000 -62,3 180 231 75,7 
71015 Nadzór budowlany 303 927 351 452 47 525 15,6 348 335 99,1 
71035 Cmentarze 28 000 52 000 24 000 85,7 52 000 100,0 

 
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania 
przestrzennego 
Plan – 215.000 zł 
Wykonanie – 185.264 zł, tj. 86,2% 
 
Na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego 
w 2003 roku zakładano przeznaczyć środki budŜetowe w 
wysokości 350.000 zł. Z uwagi na to, Ŝe wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. 
zm.), nałoŜyły na Wydział Strategii i Rozwoju Miasta 
obowiązek wykonywania dodatkowych opracowań 
towarzyszących (np. opracowania ekofizjograficzne, 
prognozy skutków oddziaływania na środowisko, prognozy 
skutków realizacji planów), które z braku specjalistów w 
składzie osobowym Wydziału, zlecane były na zewnątrz, 
plan wydatków został w czerwcu zwiększony o 387.284 zł 
do poziomu 737.284 zł. Ze względu na nieskuteczność 
procedur przetargowych w wyłanianiu wykonawców 
opracowań urbanistycznych, w październiku nastąpiła 
kolejna zmiana planu wydatków, tym razem skutkująca 
zmniejszeniem go o 522.284 zł do poziomu 215.000 zł.  
Z zaplanowanej puli środków budŜetowych do końca 
grudnia wykorzystano 86,2%. Na kwotę wykonania w 
wysokości 185.264 zł złoŜyły się wydatki poniesione na 
niŜej wymienione zadania: 

1) opracowanie prognozy oddziaływania na 
środowisko zmiany planu przy ul. Oficerskiej – 
732 zł, 

2) aktualizacja prognozy skutków budowy 
Ogólnomiejskiego Centrum Usługowego, 
Rozrywkowego i Handlowego przy Al. Piłsudskiego 
w Olsztynie – 4.392 zł, 

3) opracowanie opinii relacji przestrzennych Centrum 
– 7.320 zł, 

4) opracowanie ekofizjografii i prognozy 
oddziaływania na środowisko do zmiany  planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
Centrum –  1.830 zł, 

5) opracowanie ekofizjografii aktualizacji zmiany 
planu Dzielnicy Przemysłowo-Składowej „A” – 
12.200 zł, 

6) opracowanie prognozy oddziaływania na 
środowisko zmiany planu w rejonie między 
ul. Wołodyjowskiego i ul. Bałtycka – 1.037 zł, 

7) przeprowadzenie ankiety dotyczącej sieci 
handlowej na terenie osiedli: Redykajny, Gutkowo, 
Likusy, Dajtki, Kortowo, Mazurskie, Jaroty, Zatorze 
oraz na terenie Śródmieścia i w Dzielnicy 
Przemysłowej – 9.650 zł, 

8) opracowanie warstwy mapy numerycznej dla 
terenu osiedli Dajtki, Kortowo, Śródmieście, 
Mazurskie, Jaroty, Likusy, Gutkowo, Redykajny, 
Zatorze i Dzielnicy Przemysłowej – 12.000 zł, 

9) aktualizacja prognozy skutków budowy Centrum 
Handlu Hurtowego przy ul. Lubelskiej – 4.392 zł, 

10) opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania otoczenia jeziora Skanda – 
42.558 zł, 

11) opracowanie „Analizy rozmieszczenia sieci 
handlowej w Olsztynie” – 13.420 zł, 

12) zamówienie ogłoszenia inwestycyjnego nt. „Ziemie 
pod inwestycje” – 12.200 zł, 

13) wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla 
terenu Redykajny, wokół Starego Miasta i  
Jaroty B-11 – 25.791 zł, 

14) opracowanie projektu miejscowego planu 
zagospodarowania dla terenu osiedla Pieczewo – 
35.380 zł. 

 
W 2003 roku podpisane zostały umowy na opracowanie 
projektu planu zagospodarowania dla terenu jeziora 
Skanda i terenu osiedla Pieczewo oraz na 
przeprowadzenie konkursu dla otoczenia Stadionu przy ul. 
Piłsudskiego, za które część płatności nastąpi – zgodnie 
z umowami, w 2004 roku. 
 
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 
(nieinwestycyjne) 
Plan – 50.000 zł 
Wykonanie – 50.000 zł, tj. 100% 
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 
zaliczane są do katalogu zadań z zakresu administracji 
rządowej, wykonywanych przez powiat na mocy ustawy z 
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dnia z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i 
kartograficzne (Dz. U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1086, 
z późn. zm.). W 2003 roku Miasto otrzymało na ich 
realizację dotację celową z budŜetu państwa w wysokości 
50.000 zł, którą w całości przeznaczyło na uzupełnienie 
oraz uporządkowanie bazy ewidencji gruntów i budynków 
Miasta Olsztyn, niezbędnej do realizacji projektu PHARE 
2000 "Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego”. 
 
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno-
kartograficzne 
Plan – 238.000 zł 
Wykonanie – 180.231 zł, tj. 75,7% 
 
Plan wydatków na opracowania geodezyjne i 
kartograficzne uchwalony na 1 stycznia opiewał na kwotę 
632.000 zł. W trakcie roku uległ jednak zmniejszeniu o 
394.000 zł, między innymi w wyniku zaistnienia takich 
czynników, jak: 
- zmiana przepisów prawnych dotyczących wymogów 

podkładów mapowych do celów projektowych, 
- przesunięcie na 2004 rok zakończenia opracowań i 

uchwalenia planów zagospodarowania 
przestrzennego, 

  - wykonanie w ramach Pracowni Systemu Informacji o 
Terenie Wydziału Mienia i Geodezji części zadań 
dotyczących rozwoju Systemu zarządzania Miastem 
„STRATEG”,  

- mniejsze zapotrzebowanie na sporządzanie 
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla potrzeb 
mieniem komunalnym, 

  - niŜsze wykorzystanie środków budŜetowych na opłaty 
za ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności 
Gminy do gruntów. 

Plan wydatków na opracowania geodezyjne 
i kartograficzne po zmianach wprowadzonych do  
31 grudnia wyniósł 238.000 zł, natomiast jego realizacja 
na ten sam dzień – 180.231 zł (75,7% planu). Źródło 
finansowania poniesionych wydatków stanowiły:  
a) środki własne w wysokości 168.231 zł (74,4% planu w 

wysokości 226.000 zł), w ramach których prowadzone 
były bieŜące prace geodezyjno-kartograficzne (głównie 
podziały nieruchomości) dla potrzeb gospodarki 
nieruchomościami (146.652 zł) oraz dokonywano opłat 
za realizację składanych przez Gminę wniosków 
„wieczysto-księgowych” (21.579 zł), 

b) dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone 
z zakresu administracji rządowej wykonywane przez 
powiat w wysokości 12.000 zł, która w całości została 
wykorzystana na bieŜące prace geodezyjno-
kartograficzne (głównie podziały nieruchomości i 
wycena gruntów) dla potrzeb gospodarki mieniem 
Skarbu Państwa. 

 
Nie wykonanie planu wydatków w 100% wynikało z 
odstąpienia od umowy na wykonanie „Modernizacji 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta 
Olsztyn” obejmującej załoŜenie ewidencji dla branŜy 
oświetlenia i sygnalizacji świetlnej oraz z nie ujawnienia 
prawa uŜytkowania wieczystego Gminy w księdze 
wieczystej, co uniemoŜliwiło składanie stosownych 
wniosków o wpis prawa własności i wniesienie opłat z tym 
związanych.  
 
Rozdział 71015 Nadzór budowlany 
Plan – 351.452 zł 
Wykonanie – 348.335 zł, tj. 99,1% 
 
Jednostką, która realizuje ustawowe zadania z zakresu 
nadzoru budowlanego jest Powiatowy Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego, mający swą siedzibę przy ul. E. 
Plater. Do jego podstawowych obowiązków, zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2000 r., Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.) naleŜy kontrola 
przestrzegania i stosowania przepisów prawa 
budowlanego, nadzór nad bezpieczeństwem ludzi i mienia 
w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, 
kontrola wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, 
badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych 
oraz prowadzenie ewidencji decyzji, postanowień i 
zgłoszeń. Po lipcowej zmianie ustawy Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718) zakres obowiązków 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
zwiększył się o problematykę związaną z: przyjmowaniem 
zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu budowy, 
przyjmowaniem zawiadomień o zmianie kierownika 
budowy, przyjmowaniem obiektów do uŜytkowania oraz 
przeprowadzeniem obowiązkowych kontroli. Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego jest jednostką 
administracji zespolonej szczebla powiatowego, która 
winna być finansowana z dotacji z budŜetu państwa. 
JednakŜe od początku działalności jednostki w takiej 
formie, tj. od 1999 roku środki przyznawane przez 
Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego są niewystarczające 
w stosunku do potrzeb – w 2003 roku pokryły tylko 55% 
wydatków. Plan wydatków Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego wynosił na dzień 1 stycznia 
303.927 zł. W ciągu roku został zwiększony o 47.525 zł (tj. 
do kwoty 351.452 zł), z czego 79% środków pochodziło z 
dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczonej na 
pokrycie wydatków wynikających z ww. zmiany ustawy, 
która spowodowała konieczność zwiększenia od dnia  
1 listopada zatrudnienia w grupie członków korpusu 
słuŜby cywilnej o 3 etaty, a co za tym idzie pociągnęła za 
sobą wzrost wydatków na wynagrodzenia oraz 
wyposaŜenie nowych stanowisk pracy. Wykonanie 
wydatków na 31 grudnia wyniosło 348.335 zł, w tym 
156.575 zł stanowiły środki własne, oraz 191.760 zł środki 
pochodzące z dotacji z budŜetu państwa. Większość 
dokonanych wydatków, bo aŜ 81% związanych było 
z wydatkami osobowymi (Powiatowy Inspektorat zatrudnia 
9 osób, z czego 5 osób to pracownicy merytoryczni,  
2 osoby orzekające oraz 2 osoby to pracownicy 
administracyjni). Realizacja zakupów majątkowych (tj. 
sprzętu komputerowego) opisana została w odrębnym 
załączniku do niniejszego opracowania. 
W omawianym okresie do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego wpłynęło 5.484 spraw 
wymagających załatwienia, wydano 74 decyzje oraz 30 
postanowień. 
 
Rozdział 71035 Cmentarze 
Plan – 52.000 zł 
Wykonanie – 52.000 zł, tj. 100% 
 
W rozdziale 71035 ujęta była dotacja przedmiotowa dla 
Zakładu Cmentarzy Komunalnych w wysokości 52.000 zł, 
z tego: 
  - ze środków własnych budŜetu – 28.000 zł, 
  - z budŜetu państwa – 24.000 zł (porozumienie 

Prezydenta Miasta z Wojewodą Warmińsko-
Mazurskim), w tym 20.000 zł stanowiły środki 
budŜetowe Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa.  

Dotacja przedmiotowa z budŜetu miasta została 
przeznaczona na zakup usług remontowych na terenie 
cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej. Natomiast 
dotacja przedmiotowa, której źródłem była dotacja celowa 
z budŜetu państwa, na wykonanie prac remontowych 
i porządkowych na terenie Cmentarza Wojennego z I i II 
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Wojny Światowej przy ul. Szarych Szeregów. Otrzymane 
dotacje zostały zrealizowane w 100%.  
Więcej informacji na temat działalności Zakładu znajduje 
się w odrębnej części opracowania, dotyczącej zakładów 
budŜetowych. 
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Wydatki poniesione na funkcjonowanie administracji 
publicznej wyniosły w okresie sprawozdawczym 
29.844.778 zł i były niŜsze od planowanych o 4,2%. 
Źródło sfinansowania tych wydatków stanowiły głównie 
środki własne budŜetu Miasta w wysokości 28.753.031 zł 
oraz dotacje  celowe z budŜetu państwa na realizację 

zadań zleconych w kwocie 1.091.747 zł. NaleŜy 
podkreślić, iŜ kwota dotacji celowych na realizację zadań 
zleconych nie zabezpieczyła niezbędnych wydatków w 
tym zakresie – wydatki wyniosły 2.316.783 zł, natomiast 
kwota dotacji pokryła zaledwie 48,7%. Ponad 96% 
dokonanych wydatków na administrację publiczną 
dotyczyło wydatków bieŜących (28.715.947 zł), w tym 
głównie wynagrodzeń i pochodnych (17.878.738 zł). 
Pozostałe wydatki, to wydatki na zadania i zakupy 
inwestycyjne, na które przeznaczono środki w wysokości 
1.128.831 zł (opis w części dotyczącej wydatków 
majątkowych budŜetu Miasta).  
 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 750 Administracja publiczna 31 787 010 31 149 287 -637 723 -2,0 29 844 778 95,8 
75011 Urzędy wojewódzkie 2 326 480 2 313 950 -12 530 -0,5 2 260 783 97,7 
75020 Starostwa powiatowe 4 702 838 4 267 035 -435 803 -9,3 3 937 917 92,3 
75022 Rady gmin (miasta na prawach powiatu) 359 200 359 200 0 0,0 350 896 97,7 
75023 Urzędy gmin (miasta na prawach powiatu) 23 295 527 23 116 440 -179 087 -0,8 22 233 717 96,2 
75045 Komisje poborowe 56 000 56 000 0 0,0 56 000 100,0 
75047 Pobór podatków, opłat i nieopodatk. naleŜności 

budŜetowych 
721 850 721 850 0 0,0 692 800 96,0 

75095 Pozostała działalność  325 115 314 812 -10 303 -3,2 312 665 99,3 

 
Rozdział 75011 Urz ędy wojewódzkie 
Plan – 2.313.950 zł 
Wykonanie – 2.260.783 zł, tj. 97,7% 
 
Wydatki zaplanowane w rozdziale 75011 obejmują 
wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 
roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz 
Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych pracowników Urzędu Miasta Olsztyn, 
obsługujących zadania z zakresu administracji rządowej. 
Kwota planu w wysokości 2.313.950 zł została 
rozdysponowana w 97,7% na sumę 2.260.783 zł, z tego: 

a) na zadania zlecone gminie – 1.748.232 zł (97,2% 
planu w wysokości 1.798.101 zł); zadania realizowali 
między innymi pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, 
Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Wydziałów: 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, 
Spraw Lokalowych, Spraw Obywatelskich, Kultury i 
Sportu, 

b) na zdania zlecone powiatu – 512.551 zł (99,4% 
planu w wysokości 515.849 zł); zadania realizowali 
między innymi pracownicy wydziałów: Mienia i 
Geodezji, Spraw Obywatelskich, Finansów i 
Podatków, Ochrony Środowiska. 

 
Źródło finansowania w/w wydatków stanowiły: 
a) dotacje celowe z budŜetu państwa – 1.035.747 zł, z 

tego: 
- na zadania zlecone gminie – 719.012 zł, 
- na zadnia zlecone powiatu – 316.735 zł, 

  b) środki własne – 1.225.036 zł, z tego: 
- na zadania zlecone gminie – 1.029.220 zł, 
- na zadania zlecone powiatu – 195.816 zł.  

 
Z uwagi na zbyt niski poziom dotacji celowych, nagrody 
jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz ekwiwalenty za 
niewykorzystany urlop dla pracowników realizujących 
zadania zlecone, a takŜe wydatki rzeczowe związane z 
obsługą tych zadań (oprócz § 4440), zostały zaplanowane 
i zrealizowane w ramach rozdziału 75023. NiŜszy stopień 
realizacji planu wynika między innymi z faktu refundacji 
przez Urząd Pracy części wydatków poniesionych na 
ubezpieczenia społeczne, w związku z zawartymi 
umowami absolwenckimi. 
 

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe 
Plan – 4.267.035 zł 
Wykonanie – 3.937.917 zł, tj. 92,3% 
 
Zadania przypisane ustawowo starostwom powiatowym 
obejmują między innymi: 
- prowadzenie kontroli placówek oświatowych pod 

kątem przestrzegania przepisów o organizacji szkoły i 
bezpieczeństwa pracy, a takŜe dysponowania 
przyznanymi szkole środkami finansowymi i 
gospodarowania mieniem, 

- prowadzenie ewidencji szkół i placówek 
niepublicznych, 

  - zadania ochrony praw konsumentów, 
  - prowadzenie spraw związanych z geodezją i 

kartografią, gleboznawczą klasyfikacją gruntów, 
ewidencją gruntów i budynków, ewidencją sieci 
uzbrojenia terenu, 

- prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i 
numeracji porządkowej nieruchomości, itd. 

 
Na realizację zadań starostwa powiatowego 
zabezpieczono środki budŜetowe w wysokości 
4.267.035 zł. Do końca roku wydatkowano 92,3% tej 
kwoty, tj. 3.937.917 zł, z tego: 

a) ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp oraz 
wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego 
wypłacane pracownikom Wydziału Prawnego – 
13.000 zł (72,2% planu w wysokości 18.000 zł); 
wysokość wynagrodzeń, o których mowa, zaleŜała 
od wysokości kosztów procesu zasądzonych na 
rzecz Miasta, 

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
pracowników wykonujących zadania starostwa 
powiatowego, w tym Rzecznika Konsumentów – 
2.073.961 zł (87,1% planu w wysokości 
2.381.824 zł); część wydatków na wynagrodzenia i 
ubezpieczenia społeczne absolwentów 
zatrudnionych w Urzędzie Miasta refundował Urząd 
Pracy, 

c) składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 
pobierane z tytułu umów zlecenia zawartych z 
członkami Komisji Egzaminacyjnej 
przeprowadzającej szkolenia i egzaminy w zakresie 
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transportu drogowego – taksówkarzy – 1.260 zł 
(19,5% planu w wysokości 6.466 zł), 

d) zakup materiałów i wyposaŜenia dla pracowników 
Urzędu Miasta, Rzecznika Konsumentów  i Komisji 
Egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy na 
prowadzenie transportu drogowego-taksówkarzy – 
57.000 zł (100% planu bez 1 zł), 

e) zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz opłaty za 
wodę i ścieki – 32.445 zł (100% planu); od 1 maja 
wydatki realizowało Gospodarstwa Pomocnicze 
Urzędu Miasta, 

f) zakup usług – 1.742.273 zł (99,4% planu w 
wysokości 1.752.550 zł), z tego: 
- zakup druków i tablic rejestracyjnych – 562.312 zł 

(100% planu bez 1 zł) oraz usługi telefoniczne i 
pocztowe, naprawa sprzętu kopiującego, 
laminatorów, umowy zlecenia itp. – 167.335 zł 
(94,8% planu w wysokości 176.565 zł); przez 
pierwsze cztery miesiące roku budŜetowego 
zadania te były realizowane przez Referat 
Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Miasta, od  
1 maja br. ich wykonanie zlecane jest 
Gospodarstwu Pomocniczemu Urzędu Miasta, 
które przejęło zadania i pracowników ww. Referatu, 

- remont pomieszczeń w budynku przy ul. E. Plater, 
nowej siedzibie Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego – 10.000 zł (100% planu), 

- zakup usług świadczonych przez Gospodarstwo 
Pomocnicze na rzecz Wydziału Komunikacji 
Urzędu Miasta (zakup druków i tablic 
rejestracyjnych) – 999.999 zł (100% planu bez 
1 zł), 

- wydatki związane z obsługą biura Rzecznika 
Konsumentów (np. opłaty za rozmowy 
telefoniczne, bilety MPK) – 2.627 zł (71,5% planu 
w wysokości 3.672 zł),  

g) podróŜe słuŜbowe krajowe pracowników Urzędu 
Miasta, w tym Rzecznika Konsumentów – 17.978 zł 
(99,1% planu w wysokości 18.150 zł). 

 
Rozdział 75022 Rady gmin 
Plan – 359.200 zł 
Wykonanie – 350.896 zł, tj. 97,7% 
 
Wydatki budŜetowe związane z funkcjonowaniem Rady 
Miasta zaplanowano w kwocie 359.200 zł, w tym 
295.200 zł na diety dla członków Rady Miasta Olsztyn.  
W pierwszej połowie roku poziom wykorzystania środków 
finansowych wyniósł 44,6%, tj. 160.255 zł, w drugiej 
natomiast 53,1%, tj. 190.641 zł – łącznie 97,7%, tj. 
350.896 zł. Ponad 77% kwoty wykonania stanowiły diety 
radnych. Pozostałe wydatki naleŜały do grupy wydatków 
rzeczowych takich, jak: zakup artykułów biurowych, 
szkolenia, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, usługi 
transportowe, opłaty telefoniczne, delegacje słuŜbowe itp. 
 
Rozdział 75023 Urz ędy gmin i miasta na prawach 
powiatu 
Plan – 23.116.440 zł 
Wykonanie – 22.233.717 zł, tj. 96,2% 
 
Na finansowanie działalności bieŜącej i inwestycyjnej 
Urzędu Miasta Olsztyn oraz na pokrycie wydatków 
rzeczowych niezbędnych do obsługi zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych 
przez powiat (zadania ujęte w rozdziale 75011) 
zaplanowano środki budŜetowe w wysokości 
23.295.527 zł. Dokonane w ciągu roku zmiany w zakresie 
przyjętych do realizacji  zadań, w tym równieŜ zmiany 
wynikające ze zmiany jednostek opowiedzianych za ich 

realizację (np. powstanie Gospodarstwa Pomocniczego), 
spowodowały zmniejszenie planu wydatków o 179.087 zł 
do kwoty  23.116.440 zł. Wykonanie wydatków na dzień 
31 grudnia ukształtowało się na poziomie 96,2% planu. 
Kwota wykonania w wysokości 22.233.717 zł obejmuje 
niŜej wymienione wydatki:  

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
pracowników zajmujących się obsługą zadań 
własnych gminy – 13.839.438 zł (97,4% planu w 
wysokości 14.206.448 zł), 

b) wydatki rzeczowe, w tym m.in.: zakup materiałów i 
wyposaŜenia, ekwiwalenty wynikające z przepisów 
bhp, wynagrodzenia z tytułu zastępstwa sądowego, 
fundusz reprezentacyjny, obsługa Systemu 
Zarządzania Jakością według norm ISO 9001:2000, 
promocja Miasta, zakup usług świadczonych przez 
Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta, podatek 
leśny, podatek VAT, zasądzone odszkodowania z 
tytułu rozwiązanych umów o pracę, koszty 
postępowania sądowego, podróŜe słuŜbowe i 
ryczałty za uŜywanie samochodów prywatnych do 
celów słuŜbowych, umowy-zlecenia, usługi 
informatyczne, usługi remontowe i konserwatorskie 
itp. – 7.265.448 zł (94,7% planu w wysokości 
7.673.943 zł), 

c) zadania i zakupy inwestycyjne – 1.128.831 zł (91,3% 
planu w wysokości 1.236.049 zł); opis znajduje się w 
części dotyczącej realizacji wydatków majątkowych 
budŜetu Miasta.  

 
W trakcie roku do rozdziału 75023 zostały przeniesione 
wydatki z rezerwy celowej na Obchody 650-lecia Miasta, 
na kwotę 407.000 zł. Wykorzystanie planu w tym zakresie 
wyniosło 90,4%. Kwota poniesionych wydatków w 
wysokości 368.007 zł, obejmowała:  
 

- wykonanie baneru z panoramą Olsztyna – 52.952 zł 
(100% planu),  

- druk certyfikatu – 4.758 zł (100% planu),  
- konkurs kompozytorski na "Piosenkę o Olsztynie" – 

5.000 zł (76,9% planu w wysokości 6.500 zł,  
- druk plakatu „650 lat Olsztyna” – 6.116 zł (58,5% 

planu w wysokości 10.448 zł),  
- płyta CD „Olsztyn historyczny i kulturalny” – 64.660 zł 

(96,9% planu w wysokości 66.700 zł),  
- bilboardy na wjazdach do Olsztyna – 22.363 zł (60,1% 

planu w wysokości 37.240 zł),  
- tubusy do certyfikatów – 6.368 zł (100% planu),  
- „Olsztyn w starej pocztówce” – 18.000 zł (56% planu w 

wysokości 32.140 zł),  
- X Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w 

Sportowym Tańcu Towarzyskim – 39.993 zł (100% 
planu bez 7 zł),  

- Album „Skarbiec Miast Polskich” – 15.860 zł (100% 
planu), 

- „Trzy Kolory” – płyty zespołu „Czerwony Tulipan” – 
20.000 zł (100% planu),  

- zakup dwupłytowego autorskiego albumu 
okolicznościowego z okazji Obchodów 650-lecia 
Olsztyna – 95.697 zł (98,7% planu w wysokości 
96.990 zł),  

- wspólna fotografia mieszkańców Olsztyna – 9.760 zł 
(100% planu), 

- zakup obrazów – 6.480 zł (89% planu w wysokości 
7.284 zł). 

 
W ramach promocji Miasta, w czerwcu został 
zorganizowany – przy współudziale Telewizji Polskiej i 
indywidualnych sponsorów – „Piknik z Dwójką”, we 
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wrześniu natomiast II etap wyścigu kolarskiego „Tour de 
Pologne”. 
 
Rozdział 75045 Komisje poborowe 
Plan – 56.000 zł 
Wykonanie – 56.000 zł, tj. 100% 
 
Pobór do wojska został przeprowadzony w terminie od  
3 lutego do 25 kwietnia 2003 roku. Poniesione na ten cel 
wydatki wyniosły 56.000 zł, co oznacza 100% 
wykorzystanie planu. PoniewaŜ aktualizacja spisu 
poborowych i przeprowadzenie poboru do wojska naleŜy 
do zdań zleconych z zakresu administracji rządowej 
wykonywanych przez powiat, Miasto otrzymało na ich 
realizację dotację celową z budŜetu państwa. Z uwagi na 
relatywnie niską kwotę dotacji, zostały wprowadzone limity 
wydatków, między innymi nie wysyłano powtórnych 
wezwań poborowych, którzy nie stawili się 
w wyznaczonych terminie oraz odstąpiono od kierowania 
wniosków do policji o doprowadzenie osób uchylających 
się od poboru. 
 
Rozdział 75047 Pobór podatków 
Plan – 721.850 zł 
Wykonanie – 692.800 zł, tj. 96% 
Wydatki związane z poborem podatków obejmują 
wynagrodzenia z tytułu inkasa opłaty targowej, miejscowej 
i administracyjnej oraz wynagrodzenia z tytułu umów-
zleceń zawartych na doręczenie decyzji wymiarowych, 
dotyczących w szczególności podatku od nieruchomości 
za 2003 rok. Wynagrodzenia naleŜne inkasentom wyŜej 
wymienionych opłat zostały określone przez uchwały 
Rady Miasta Olsztyn: 

a) Nr III/19/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie 
opłaty miejscowej, 

b) Nr LIV/811/01 z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
opłaty administracyjnej, 

c) Nr XXXIX/635/2000 z dnia 20 grudnia 2000 r. 
w sprawie opłaty targowej. 

 
Plan wydatków związanych z poborem podatków opiewał 
na kwotę 721.850 zł, natomiast jego realizacja na koniec 
okresu objętego sprawozdaniem – 96%, tj. 692.800 zł. 
Wynagrodzenia, o których mowa, zaleŜne były od 

wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty 
miejscowej, administracyjnej i targowej. 
 
Rozdział 75095 Pozostała działalno ść 
Plan – 314.812 zł 
Wykonanie – 312.665 zł, tj. 99,3% 
 
„Pozostała działalność” obejmuje wydatki z zakresu 
administracji publicznej nie znajdujące odzwierciedlenia w 
innych rozdziałach klasyfikacji działu 750. Na ich 
sfinansowanie zabezpieczono w 2003 roku środki 
budŜetowe w wysokości 314.812 zł, z których do końca 
grudnia wydatkowano 99,3%, tj. 312.665 zł, z tego: 

a) koszty utrzymania siedzib rad osiedli oraz wydatki 
związane z organizowanymi przez rady osiedlowe 
imprezami kulturalno-oświatowymi – 187.470 zł 
(98,9% planu w wysokości 189.617 zł), 

b) składki członkowskie wynikające z przynaleŜności 
Gminy Olsztyn do stowarzyszeń i związków gmin – 
125.195 zł (100% planu), z tego:  

h) Stowarzyszenie Gmin „Polskie Zamki Gotyckie” – 
32.643 zł (0,20 zł na 1 mieszkańca), 

i) Stowarzyszenie Gmin „Euroregion Bałtyk” – 
24.390 zł (0,15 zł na 1 mieszkańca), 

j) Stowarzyszenie Gmin „Związek Miast Polskich” – 
31.683 zł (0,182 zł na 1 mieszkańca), 

k) Stowarzyszenie Gmin „Związek Gmin Warmińsko-
Mazurskich” – 32.643 zł (0,40 zł na 1 mieszkańca/ 
Olsztyn płaci z 50% zniŜką), 

l) Stowarzyszenie Gmin „Zdrowe Miasta Polskie” – 
3.836 zł (0,022 zł na 1 mieszkańca). 

 
Składki członkowskie w ww. stowarzyszeniach zostały 
opłacone w oparciu o wysokość stawek ustalonych przez 
Zgromadzenie Stowarzyszeń i Związków na 2003 rok i 
liczbę mieszkańców Olsztyna obowiązującą na dzień 31 
grudnia 2002 roku. 
 
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
Wydatki budŜetowe poniesione w ramach działu 751 
związane były wyłącznie z realizacją zadań zleconych 
gminie, w zakresie przedstawionym w tabeli. 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

17 500 316 315 298 815 1 707,5 312 241 98,7 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

17 500 17 500 0 0,0 17 499 100,0 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw, wybory wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

0 900 900 - 900 100,0 

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 297 915 297 915 - 293 842 98,6 

 
Rozdział 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Plan – 17.500 zł 
Wykonanie – 17.499 zł, tj. 100% 
 
Środki budŜetowe na pokrycie kosztów prowadzenia i 
aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszty 
sporządzenia rejestru, koszty korespondencji i 
zapewnienia ochrony zbiorów, wynagrodzenia 
pracowników) zostały zaplanowane do wysokości dotacji 
celowej z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych 

gminie, tj. w kwocie 17.500 zł. Plan w tym zakresie został 
wykonany w II półroczu w 100% na kwotę 17.499 zł. 
 
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 
Plan – 900 zł 
Wykonanie – 900 zł, tj. 100% 
 
Wydatki zaplanowane i zrealizowane w kwocie 900 zł 
dotyczyły niszczenia dokumentów z wyborów 
samorządowych przeprowadzonych w 2002 roku. Zadanie 
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to naleŜało do zadań zleconych gminie i było 
sfinansowane w 100% środkami transferowanymi z 
budŜetu państwa w formie dotacji celowej.  
 
Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 
Plan – 297.915 zł 
Wykonanie – 293.842 zł, tj. 98,6% 
Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum 
ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do 
struktur Unii Europejskiej Miasto Olsztyn otrzymało 
dotację celową z budŜetu państwa w wysokości 
297.915 zł. Wydatki poniesione na realizację zadnia 
wyniosły 293.842 zł. Niewykorzystane środki dotacyjne na 
wypłatę zryczałtowanych diet członków komisji 
obwodowych w wysokości 4.073 zł zostały zwrócone do 
budŜetu państwa. 
 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOśAROWA 
Na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpoŜarowej, zarówno tych własnych, jak i zleconych 
z zakresu administracji rządowej, niezbędne było 
zaangaŜowanie  prawie 100% zaplanowanych na ten cel 
środków budŜetowych. Kwota wykonania w wysokości 
11.220.148 zł obejmuje wydatki bieŜące w wysokości 
10.202.112 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 
7.544.454 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 
1.018.036 zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej w zakresie ochrony 
przeciwpoŜarowej Miasto otrzymało dotacje celowe w 
wysokości 7.036.002 zł, z tego: 

a) z budŜetu państwa – 6.941.002 zł, 
b) z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej – 50.000 zł,  
c) z Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego – 45.000 zł. 
 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 754  Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa 38 738 184 11 236 915 -27 501 269 -71,0 11 220 148 99,9 
75405 Komendy powiatowe Policji 27 721 850 53 500 -27 668 350 -99,8 53 500 100,0 
75411 Komendy powiatowe PSP 6 973 500 7 138 500 165 000 2,4 7 137 296 100,0 
75412 Ochotnicze straŜe poŜarne 21 350 21 350 0 0,0 18 705 87,6 
75414 Obrona cywilna 150 500 150 500 0 0,0 145 661 96,8 
75415 Zadania ratownictwa górskiego 95 620 95 620 0 0,0 95 620 100,0 
75416 StraŜ Miejska 2 731 873 2 791 834 59 961 2,2 2 783 756 99,7 
75495 Pozostała działalność 1 043 491 985 611 -57 880 -5,5 985 610 100,0 

 
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji 
Plan – 53.500 zł 
Wykonanie – 53.500 zł, tj. 100% 
 
Od 1 stycznia 2003 roku finansowanie Komendy Miejskiej 
Policji w Olsztynie odbywa się za pośrednictwem 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski poinformował o tym Miasto w 
zawiadomieniu o decyzji dotyczącej ostatecznych kwot 
dotacji celowych na 2003 rok. Z budŜetu wyłączono zatem 
wydatki Policji zaplanowane w ramach wstępnej kwoty 
dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań zleconych 
powiatowi z zakresu administracji rządowej – 
27.621.850 zł oraz wydatki, które miały pokryć środki 
pochodzące z dotacji celowej z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 50.000 zł. 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 
roku o Policji (Dz. U. z 2002 roku Nr 7, poz. 58, z późn. 
zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać 
działalność bieŜącą Policji. W tym teŜ celu Miasto Olsztyn 
zawarło trzy porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji 
w Olsztynie, na łączną kwotę 53.000 zł, z tego: 

1) w sprawie dofinansowania zakupu dwóch 
samochodów – 50.000 zł (porozumienie z dnia  
3 lipca 2003 roku), 

2) w sprawie nagrody dla policjanta będącego 
uczestnikiem akcji w okolicach Dworca Zachodniego 
PKP, w czasie której udzielił pomocy z naraŜeniem 
Ŝycia – 2.000 zł (porozumienie z dnia 14 sierpnia 
2003 roku), 

3) w sprawie zakupu  telefonów komórkowych dla 
potrzeb dzielnicowych – 21.480 zł, z tego w 2003 
roku przekazano 1.500 zł na zakup 37 telefonów i 
opłacenie abonamentu za dwa miesiące; pozostałe 
środki przeznaczone są na pokrycie abonamentu 
miesięcznego w wysokości 15 zł + VAT za jeden 
telefon w okresie trzech lat (porozumienie z dnia 
27 października 2003 roku). 

 
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Pa ństwowej 
StraŜy PoŜarnej 
Plan – 7.138.500 zł 
Wykonanie – 7.137.296 zł, tj. 100% 
 
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Olsztynie jest jednostką administracji zespolonej szczebla 
powiatowego. Ochrona przeciwpoŜarowa określona w 
ustawie z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229, 
z późn. zm.) i realizowana przez Komendę Miejską 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie ma na celu 
ochronę Ŝycia, zdrowia, mienia lub środowiska przed 
poŜarem, klęską Ŝywiołową lub innym miejscowym 
zagroŜeniem poprzez zapobieganie tym zagroŜeniom, 
zapewnienie sił i środków do zwalczania zagroŜeń oraz 
prowadzenie działań ratowniczych. Komenda Miejska 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie posiada w swojej 
strukturze: 
- Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 1 w Olsztynie ul. 

Niepodległości, 
- Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2 w Olsztynie ul. 

Zientary Malewskiej, 
  - Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 3 w Biskupcu. 
 
W 2003 roku w KM PSP zatrudnionych było 177 
funkcjonariuszy i 1 pracownik cywilny. Ustawa z  
24 sierpnia 1991 roku o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz. 
U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.) określa, iŜ 
koszty funkcjonowania Państwowej StraŜy PoŜarnej 
na obszarze powiatu (miasta) są pokrywane z dotacji 
celowej z budŜetu państwa. Ogólna kwota wydatków 
planowanych na 31 grudnia 2003 rok wynosiła  
7.138.500 zł (wzrost o 2,4% w stosunku do planu na  
1 stycznia 2003 roku), w tym 50.000 zł stanowiły środki 
z budŜetu Miasta Olsztyn, których źródłem pochodzenia 
była dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 2.500 zł środki 
własne budŜetu miasta przeznaczone na zadania z 
zakresu ochrony przeciwpoŜarowej. BudŜet StraŜy został 
w ciągu roku zwiększony o 165.000 zł, z tego: 
- 100.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu 

gaśniczego (środki własne Miasta), 
  - 45.000 zł na zakup ubrań specjalnych (dotacja celowa 

z Urzędu Marszałkowskiego przekazana zgodnie z 
zawartym porozumieniem), 

- 20.000 zł na działalność bieŜącą (dotacja celowa z 
budŜetu państwa).  

 
Na poniesione wydatki w rozdziale w wysokości  
7.137.296 zł złoŜyły się następujące źródła finansowania: 
  - dotacja celowa z budŜetu państwa - 6.941.002 zł, 
  - dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - 

50.000 zł, 
  - środki własne miasta - 100.000 zł, 
  - porozumienie między Marszałkiem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego a Gminą Olsztyn - 45.000 zł. 
 
Środki z GFOŚ wydatkowano na zakup motopompy 
pływającej, ubrań specjalistycznych do działań 
ratowniczych w wodzie jako sprzęt techniki specjalnej. 
Środki z budŜetu miasta przeznaczono na dofinansowanie 
zakupu samochodu gaśniczego, a dotację celową z 
budŜetu państwa na wydatki osobowe i rzeczowe, 
związane z bieŜącą działalnością StraŜy. Zgodnie z 
ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym 
zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747, z późn. zm.) gmina 
ponosi koszty zuŜycia wody do celów przeciwpoŜarowych. 
Na podstawie zawartego porozumienia 
z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
obciąŜenia dokonuje się po cenach obowiązujących w 
okresie zuŜycia wody. Wydatki poniesione z tego tytułu w 
2003 roku wyniosły 1.294 zł. 
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w 
Olsztynie uczestniczyła w obchodach 650-lecia Miasta 
poprzez zabezpieczenie imprez: Piknik z dwójką, Tour de 
Pologne oraz Olsztyńskie zawody Balonowe. 
 
Rozdział 75412 Ochotnicze stra Ŝe poŜarne 
Plan – 21.350 zł 
Wykonanie – 18.705 zł, tj. 87,6% 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229, 
z późn. zm.) koszty wyposaŜenia, utrzymania, 
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej 
straŜy poŜarnej ponosi gmina. Gmina ma równieŜ 
obowiązek bezpłatnego umundurowania członków 
ochotniczej straŜy poŜarnej, ubezpieczenia w instytucji 
ubezpieczeniowej członków ochotniczej straŜy poŜarnej i 
młodzieŜowej druŜyny poŜarniczej oraz ponoszenia 
kosztów okresowych badań lekarskich członków 
ochotniczej straŜy poŜarnej biorących bezpośredni udział 
w działaniach ratowniczych. BudŜet Miasta finansuje w 
w/w zakresie Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Gutkowie. 
Wydatki z tego tytułu wyniosły w 2003 roku 18.705 zł i były 
niŜsze od zaplanowanych o 2.645 zł (o 12,4%). Poziom 
wykonania planu determinowała m.in. liczba wyjazdów do 
akcji gaśniczych oraz niŜsze koszty zuŜycia energii i 
ubezpieczenia majątku i osób. 
 
Rozdział 75414 Obrona cywilna 
Plan – 150.500 zł 
Wykonanie – 145.661 zł, tj. 96,8% 
Na realizację zadań własnych gminy w zakresie obrony 
cywilnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano środki 

budŜetowe w wysokości 150.500 zł. W I półroczu 
zaangaŜowano na wydatki 38,4% tej kwoty, tj. 57.774 zł i 
w II półroczu 58,4%, tj. 87.887 zł – łącznie 145.661 zł, tj. 
96,8% planu. Poniesione wydatki na obronę cywilną 
obejmowały zakupy inwestycyjne na kwotę 32.426 zł oraz 
wydatki bieŜące na sumę 113.235 zł. Wydatki bieŜące 
związane były między innymi z funkcjonowaniem Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, systemu alarmowego i 
systemu monitoringu Miasta, a takŜe z organizacją 
konkursów i zawodów z zakresu obrony cywilnej. Ich 
wykonanie na poziomie 96% planu, spowodowane 
głównie mniejszą liczbą napraw interwencyjnych systemu 
alarmowego Miasta (syreny) oraz niŜszymi kosztami 
zuŜycia energii na ten cel, wpłynęło na ogólny kształt 
wykonania wydatków w rozdziale. Zakres wydatków 
inwestycyjnych został opisany w części sprawozdania 
dotyczącej wydatków majątkowych. 
 
Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i 
wodnego 
Plan – 95.620 zł 
Wykonanie – 95.620 zł, tj. 100% 
 
Zadania z zakresu ratownictwa wodnego wykonywało na 
podstawie umowy zawartej z Miastem Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe (WOPR). W związku z tym, 
Ŝe jednostka ta jest podmiotem nie zaliczanym do sektora 
finansów publicznych, powierzenie jej zadań, o których 
mowa, nastąpiło zgodnie z uchwałą Nr XXXII/555/2000 
Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 roku w 
sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu 
miasta Olsztyn oraz sposobu jej rozliczania i kontroli 
wykonywania zleconego zadania. Przekazane WOPR 
środki dotacyjne w wysokości 95.620 zł zostały 
wykorzystane w 100%, zgodnie z zawartą umową, w tym 
m.in. na dofinansowanie zakupu łodzi pneumatycznej 
z silnikiem, wyposaŜenie jednostek WOPR w sprzęt 
ratowniczy, zakup paliwa do łodzi ratowniczych oraz 
opłacenie ratowników. 
 
Rozdział 75416 Stra Ŝ Miejska 
Plan – 2.791.834 zł 
Wykonanie – 2.783.756 zł, tj. 99,7% 
 
StraŜ Miejska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o straŜach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 
późn. zm.) wykonuje zadania z zakresu ochrony porządku 
publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa 
miejscowego. Koszty związane z funkcjonowaniem straŜy 
pokrywane są z budŜetu miasta. Plan w tym zakresie 
wynosił na 31 grudnia 2.791.834 zł i był wyŜszy w 
stosunku do planu z początku roku o 2%. Wykonanie 
wydatków ogółem w roku 2003 wyniosło 2.783.756 zł i 
stanowiło 99,7% planu na 31 grudnia. Ich wysokość 
ukształtowały wyłącznie potrzeby finansowe związane z 
bieŜącą działalnością jednostki, czyli podstawowe 
płatności i świadczenia na rzecz pracowników 
oraz wykonywanie zadań statutowych StraŜy, w tym m.in.: 
płace wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych, zakup umundurowania, 
ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania 
straŜników, koszty eksploatacji samochodów oraz zakup 
energii i usług (np. szkolenia, obsługa prawna, dozór 
obiektów, usługi telefoniczne, pocztowe i zdrowotne). 
 
Rozdział 75495 Pozostała działalno ść 
Plan – 985.611 zł 
Wykonanie – 985.610 zł, tj. 100% 
W ramach „pozostałej działalności” działu 754 
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpoŜarowa planowano 
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wydatki bieŜące w wysokości 3.500 zł oraz wydatki 
inwestycyjne w kwocie 1.039.991 zł. W związku z brakiem 
konieczności wyjazdów na szkolenia członków Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej przez Prezydenta 
Miasta Olsztyn dnia 14 lutego 2002 roku, plan wydatków 

bieŜących został w październiku wyzerowany. 
Zmniejszeniu uległ takŜe plan wydatków na zadania 
inwestycyjne – o 54.300 zł do kwoty 985.611 zł. Przyczyny 
tego zmniejszenia oraz 100%- owy poziom wykonania 
planu opisano w komentarzu do wydatków majątkowych.  

 
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 757 Obsługa długu 4 538 100 3 816 100 -722 000 -15,9 3 721 983 97,5 
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

poŜyczek JST 
4 538 100 3 816 100 -722 000 -15,9 3 721 983 97,5 

 
Rozdział 75702 Obsługa papierów warto ściowych, 
kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu 
terytorialnego 
Plan – 3.816.100 zł 
Wykonanie – 3.721.983 zł, tj. 97,5% 
 
Z zaplanowanej kwoty środków budŜetowych na obsługę 
długu publicznego do końca roku wykorzystano 97,5%, tj. 
3.721.983 zł, z tego: 

a) odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieŜącym 
– 14.797 zł (98% planu w wysokości 15.100 zł), 

b) odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych 
w latach ubiegłych – 3.706.857 zł (97,5% planu w 
wysokości 3.800.000 zł), 

c) prowizje od realizacji terminowych lokat bankowych i 
przelewów bankowych oraz zmiany karty wzorów 
podpisów i opinii bankowej o Gminie – 329 zł (32,9% 
planu w wysokości 1.000 zł). 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 
roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów 
i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, 
poz. 634 z późn. zm.), spłaty rat kapitałowych kredytów 
stanowią rozchody budŜetu. 

 
DZIAŁ 758 RÓśNE ROZLICZENIA 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 31.12.2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 758 RóŜne rozliczenia 1 450 000 144 384 -1 305 616 -90,0 32 0,0 
75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 26 26 - 32 123,1 
75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 450 000 144 358 -1 305 642 -90,0 0 0,0 

 
Rozdział 75814 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 
Plan – 26 zł 
Wykonanie – 32 zł, tj. 123,1% 
 
RóŜne rozliczenia finansowe obejmują wydatki w kwocie 
32 zł poniesione między innymi w związku 
z przekroczeniem terminu przekazania na rachunek 
budŜetu państwa naleŜnych dochodów – sytuacja ta była 
skutkiem błędnego zaksięgowaniem przez bank 
dochodów budŜetu państwa przekazanych przez 
Inspekcję Weterynaryjną.  
 
 
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 
Plan – 144.358 zł 
Wykonanie – 0% 
 
Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,  
poz. 148 z późn. zm.) w budŜecie jednostki samorządu 
terytorialnego mogą być tworzone rezerwy ogólne i 
celowe. Suma rezerw celowych nie moŜe przekroczyć 5% 
wydatków budŜetu, zaś rezerwa ogólna nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 1% wydatków budŜetu. W budŜecie Miasta 
Olsztyn na 2003 rok zostały zaplanowane wyłącznie 
rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.450.000 zł, z 
przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział 
na pozycje klasyfikacji budŜetowej nie mógł być dokonany 
w okresie opracowywania budŜetu, z tego: 
 

a) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
powiatowe – 350.000 zł, 

b) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na zdania z zakresu 
administracji rządowej – 100.000 zł, z tego: 

c) rezerwa celowa na wydatki związane z Obchodami 
650-lecia Olsztyna – 700.000 zł, 

d) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
gminne – 300.000 zł. 

 
W trakcie roku Rada Miasta zmniejszyła rezerwę celową 
na wydatki związane z Obchodami 650-lecia Olsztyna o 
183.000 zł, jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę 
dotacje dla instytucji kultury na realizację następujących 
zadań: 
a) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium 

Astronomiczne (rozdział 92114) – 35.000 zł, z tego: 
- sesja popularno-naukowa M. Kopernik – twórca 

nowoŜytnej astronomii oraz projekcja astronomiczna: 
„Kopernik tego nie widział” – 25.000 zł,  

- Olsztyńskie Dni Nauki „Między Ziemią a Niebem” – 
10.000 zł, 

b) Miejska Biblioteka Publiczna: Konkurs Literacki, 
Plastyczny i Wiedzy o Olsztynie (rozdział 92116) – 
8.000 zł, 

c) Olsztyński Teatr Lalek: Historyczne Widowisko 
Plenerowe (rozdział 92106) – 40.000 zł, 

d) Miejski Ośrodek Kultury: Parada historyczna i 
VIII Uliczny Bieg Jakubowy pod patronatem 
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Prezydenta Miasta Olsztyn (rozdział 92109) –  
100.000 zł, 

 
W toku wykonywania budŜetu Miasta dokonywane były 
przeniesienia wydatków z rezerw celowych, zgodnie z 
planowanym ich przeznaczeniem. Do końca grudnia plan 
rezerw celowych został wykorzystany w 88,6% na kwotę 
1.122.642 zł, z tego: 
1) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 

wynagrodzenia i pochodne) na własne zadania 
powiatowe – 245.857 zł (70,2% planu); środki 
przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i 
pochodne w jednostkach oświatowych, 

2) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na zadania z zakresu 
administracji rządowej – 100.000 zł, z tego: 
d) pokrycie kosztów bieŜącego utrzymania nowej 

siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego w budynku przy ul. E. Plater 
(rozdział 71015) – 30.000 zł, 

e) opłacenie faktur za ochronę, ubezpieczenie, zakup 
energii i administrowanie budynkiem Skarbu 
Państwa przy ul. E. Plater (rozdział 70005) – 
70.000 zł. 

3) rezerwa celowa na wydatki związane z Obchodami 
650-lecia Olsztyna – 517.000 zł (100% planu), z tego: 
e) Wydział Promocji i Turystyki (rozdział 75023) – 

407.000 zł, z tego:  
- wykonanie baneru z panoramą Olsztyna – 

52.952 zł,  
- druk certyfikatu – 4.758 zł,  
- konkurs kompozytorski na "Piosenkę o 

Olsztynie" – 6.500 zł,  
- druk plakatu „650 lat Olsztyna” – 10.448 zł,  
- płyta CD „Olsztyn historyczny i kulturalny” – 

66.700 zł,  
- bilboardy na wjazdach do Olsztyna – 37.240 zł,  
- tubusy do certyfikatów – 6.368 zł,  
- „Olsztyn w starej pocztówce” – 32.140 zł,  
- X Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 

w Sportowym Tańcu Towarzyskim – 40.000 zł,  
- Album „Skarbiec Miast Polskich” – 15.860 zł, 

- „Trzy Kolory” – płyty zespołu „Czerwony 
Tulipan” – 20.000 zł,  

- zakup dwupłytowego autorskiego albumu 
okolicznościowego z okazji Obchodów 650-
lecia Olsztyna – 96.990 zł,  

- wspólna fotografia mieszkańców Olsztyna – 
9.760 zł, 

- zakup obrazów – 7.284 zł, 
f) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 15.000 zł, z 

tego:  
- wykonanie herbu Olsztyna z kostki kamiennej 

na Starówce (rozdział 60016) – 10.000 zł, 
- wykonanie herbu  Olsztyna z kwiatów na 

zieleńcu przed Planetarium (rozdział 90004) – 
5.000 zł, 

g) Miejski Konserwator Zabytków (rozdział 92120) – 
65.000 zł, z tego: 
- renowacja murów katedralnych – 30.000 zł, 
- renowacja krzyŜa przy Kaplicy Jerozolimskiej, 

konkurs na projekt rzeźby Mikołaja Kopernika i 
konsultacje rzeźby, wykonanie figury Św. 
Jakuba, konserwacja Wysokiej Bramy (nadzór 
archeologiczny) – 35.000 zł, 

h) Wydział Kultury i Sportu (rozdział 92195) – 
30.000 zł, z tego: 
- nagroda dla laureatów konkursu na projekt 

tablicy z okazji 650-lecia Olsztyna – 5.000 zł, 
- Ogólnopolskie warsztaty dla młodych 

wokalistów „Zaśpiewać w Olsztynie” – 
25.000 zł, 

  4) rezerwa celowa na wydatki bieŜące (w tym 
wynagrodzenia i pochodne) na własne 
zadania gminne – 259.785 zł (86,6% planu); środki 
przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i 
pochodne w jednostkach oświatowych. 

 
Przy analizie wykonania wydatków związanych z 

oświatą i wychowaniem budŜetu Miasta Olsztyn naleŜy 
brać pod uwagę wydatki związane z działem 801 – 
Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka 
wychowawcza.  

 
Wydatki poniesione na o świat ę w latach 2001-2003 

2001 2002 2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 
w zł % w zł % w zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
Ogółem, w tym: 167.104.595 97,4 172.202.427 98,7 187.051.899 99,4 
Dział 801 Oświata i wychowanie 129.528.278 97,3 130.283.020 98,7 141.684.161 99,5 
80101 Szkoły podstawowe 42.361.124 98,3 43.178.469 99,3 44.877.725 99,5 
80102 Szkoły podstawowe specjalne  4.150.580 92,9 4.197.799           98,9 4.796.974 99,7 
80104 Przedszkola 3.538.233 98,7 1.415.820  97,6 1.597.757 98,5 
80110 Gimnazja 20.108.945 97,9 22.779.345 98,5 26.029.995 99,6 
80111 Gimnazja specjalne 1.574.833 93,5 2.054.434  99,2 2.295.177 99,5 
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 55.571 99,7 94.479 100 126.749 100 
80120 Licea ogólnokształcące 23.233.572 97,2 22.628.134 99 25.173.430 99,6  
80123 Licea profilowane x x x x 1 627 504 98,2 
80130 Szkoły zawodowe 18.220.725 96,3 26.968.497 99 28.198.477 99,4 
80131 Licea i technika zawodowe 10.244.459 100 x x x x 
80133 Szkoły pomaturalne i policealne 1.790.043 89,5 1.249.377 99,8 x x 
80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.678.866 83 1.503.012 100 1.684.231 99,9 
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki 

dokształcania zawodowego 
x x x x 80.883 99,3 

80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 379.661 92,9 511.690 61,6 884.569 98,6 
80195 Pozostała działalność 2.191.666 96,6 3.701.964 95,3 4.310.690 99 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 37.576.317 97,6 41.919.407 98,7 45.367.738 99,3 
85401 Świetlice szkolne 4.486.670 95,2 5.758.165 98,4 6.405.950 99 
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.056.511 97,1 4.063.429 98,2 4.782.361 99,6 
85404 Przedszkola 16.579.407 98,1 19.658.036 99,1 22.037.591 99,4 
85405 Przedszkola specjalne 1.253.963 97,7 1.501.475 99,5 1.304.107 99,9 
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 
2.452.549 98,8 2.588.879 98,8 2.842.202 99,5 

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.018.348 100 1.125.254 100 1.151.294 100 
85410 Internaty i bursy szkolne 5.927.677 97,6 5.951.076 98,1 4.665.106 98,9 
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85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 
młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy 

74.839 80,2 87.551 87,8 109.581 95,3 

85414 Stołówki szkolne 1.063.657    99,5 x x x x 
85415 Pomoc materialna dla uczniów x x 275.712 100 259.899 100 
85417 Szkolne schronisko młodzieŜowe 291.781    99,7 261.738 99 262.615 99,3 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli x x x x 63 050 98,6 
85495 Pozostała działalność 370.915  100  648.092 95,4 1.483.982 98,7 

 
Analizując wykonanie planu wydatków związanych z 
olsztyńską oświatą w latach 2001-2003, naleŜy zwrócić 
uwagę na znaczne zróŜnicowanie wydatków w 
poszczególnych typach jednostek. RóŜnice, o których 
mowa, były głównie efektem „przesuwania” środków 
w obrębie przedstawionych w tabeli rodzajów działalności 
oświatowej, w związku ze zmianami klasyfikacji 
budŜetowej –z dniem 2 czerwca 2001 roku wprowadzony 
został nowy zakres klasyfikacji rozdziałów: 

- rozdział 80104 „Oddziały klas „O” w przedszkolach i 
szkołach podstawowych” otrzymał brzmienie: 
„Przedszkola przy szkołach podstawowych”, 
co spowodowało przesunięcie środków finansowych 
na funkcjonowanie oddziałów klas „O” w 
przedszkolach miejskich do rozdziału 85404 
„Przedszkola”, 

- rozdział 80131 „Licea i technika zawodowe” został 
połączony z rozdziałem 80130 „Szkoły zasadnicze” 
tworząc rozdział 80130 „Szkoły zawodowe”, 

- rozdział 85414 „Stołówki szkolne” został zlikwidowany, 
a środki z tego rozdziału przeniesione do rozdziału 
85401 „Świetlice szkolne”. 

Od 1 maja 2003 roku został wprowadzony nowy rozdział 
80104 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 
oraz ośrodki dokształcania zawodowego”, w związku 
z powstaniem w Zespole Szkół Elektronicznych i 
Telekomunikacyjnych Centrum Kształcenia Ustawicznego. 
 
W przedstawionych zestawieniach wydatków związanych 
z oświatą w prawie wszystkich rozdziałach klasyfikacji 
budŜetowej widoczny jest coroczny ich wzrost. W 2002 
roku nastąpił wzrost w stosunku do 2001 roku o 3% (o 
kwotę 5.097.832 zł), a w 2003 roku wzrost w stosunku do 
2002 roku o 8,6% (o kwotę 14.849.472 zł). W 
analizowanym okresie trzech lat wysokość środków 
budŜetowych na funkcjonowanie jednostek oświatowych 
wzrosła o 19.947.304 zł. 

 
Źródła finansowania wydatków na o światę w latach 2001-2003   

Wykonanie 
2001 2002 2003 

Wyszczególnienie 

w zł % w zł % w zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Ogółem, w tym: 167.104.595 100,0 172.202.427 100,0 187.051.899 100,0 
subwencja oświatowa 102.342.095   61,1 104.745.102 60,9 114.677.391   61,3 
dotacje celowe 843.324 0,5 3.145.558 1,8 1.214.719 0,6 
środki z funduszy celowych - - - - 73.274 0,04 
środki własne budŜetu Miasta w tym: 63.919.176 38,4 64.311.767 37,3 71.086.515 38,0 
dochody jednostek oświatowych 5.960.386 9,3 5.725.207 8,9 7.018.544 9,9 

 
Źródła finansowania przez Miasto Olsztyn wydatków na 
oświatę ogólnie moŜna podzielić na trzy podstawowe:  
  - subwencja oświatowa, 
  - dotacje celowe, 
  - środki własne Miasta. 
 
Oprócz w/w wymienionych w 2003 roku dodatkowym 
źródłem finansowania wydatków ponoszonych przez 
miasto były środki pochodzące z Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dokonując 
analizy procentowego udziału poszczególnych źródeł 
środków na oświatę zauwaŜamy, Ŝe corocznie największy 
udział ma subwencja oświatowa, która stanowi ok. 61% 
ogólnej kwoty wykonanych wydatków. W kwocie środków 
własnych, jaka zostaje zaangaŜowana na oświatę, 
znajdują się dochody, uzyskiwane przez niektóre jednostki 
oświatowe. W tabeli został przestawiony udział 
procentowy dochodów uzyskanych przez jednostki 
w kwocie wydatków własnych Miasta Olsztyn. Największy 
udział w dochodach jednostek oświatowych mają 
przedszkola miejskie, których uzyskany dochód w 2003 
roku wynosił 4.092.057 zł, a dla porównania drugą grupą 
w kolejności, biorąc pod uwagę wysokość dochodów, są 
szkoły podstawowe – 551.447 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) system oświaty winien 
zapewnić kaŜdemu obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej 
prawo do nauki oraz prawo dzieci i młodzieŜy niezaleŜnie 
od sytuacji materialnej i Ŝyciowej do wychowania i opieki, 
wspomagać wychowawczo rolę rodziny. KaŜde dziecko 
powinno mieć prawo do pobierania nauki we wszystkich 
typach szkół zgodnie ze swoimi potrzebami rozwojowymi 

(zarówno osoby pełnosprawne, jak równieŜ 
niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie), 
edukacyjnymi oraz zgodnie z predyspozycjami. Zadania 
oświatowe w Olsztynie realizowane są przez jednostki 
samorządu terytorialnego powiatu oraz gminy. Jednostki 
umoŜliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, 
korzystanie z róŜnych form wypoczynku i organizacji 
czasu wolnego. Zajęcia organizowane przez placówki 
oświatowe dostosowywane są do indywidualnych potrzeb 
dzieci. Placówki te udzielają  pomocy dzieciom, jak 
równieŜ ich rodzicom. W skład olsztyńskiego systemu 
oświaty wchodzą następujące jednostki samorządu 
terytorialnego: 

- 33 przedszkola miejskie,  
- 1 przedszkole specjalne, 
- 16 szkół podstawowych, 
- 5 szkół podstawowych specjalnych, 
- 8 gimnazjów, 
- 5 gimnazjów specjalnych, 
- 4 licea ogólnokształcące, 
- 5 zespołów szkół ogólnokształcących (w tym szkoła 

mistrzostwa sportowego), 
- 8 zespoły szkół zawodowych,  
- 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
- 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (w tym dla 

dzieci niesłyszących), 
- placówki wychowania pozaszkolnego (tj. Pałac 

MłodzieŜy i Szkolne Schronisko MłodzieŜowe), 
- Zespół Szkół Powszechnych, 
- oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. 
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Poza jednostkami samorządu terytorialnego olsztyński 
system oświaty obejmuje równieŜ jednostki niepubliczne 
oraz jednostki publiczne prowadzone przez osoby prawne 
inne niŜ jednostki samorządu terytorialnego oraz przez 
osoby fizyczne. Zakres kształcenie w tych jednostkach 
obejmuje: 

- 8 przedszkoli, 
- 1 przedszkole specjalne, 
- 3 szkoły podstawowe, 
- 1 szkołę podstawową specjalną, 
- 6 gimnazjów, 
- 12 liceów ogólnokształcących, 
- 16 szkół zawodowych, 
- 1 ośrodek szkolno-wychowawczy.  

 
Jednostki oświatowe, o których mowa wyŜej, finansowane 
były w 2003 roku ze środków pochodzących z dotacji 
celowych, subwencji oświatowej oraz ze środków 
własnych budŜetu miasta takich, jak podatki lokalne, 
udziały w podatkach dochodowych budŜetu państwa oraz 
dochody z majątku gminy. Środki z subwencji oświatowej 
w 2003 roku wyniosły 104.745.102 zł, z tego subwencja 
dotycząca zadań realizowanych przez powiat – 
57.722.267 zł i przez gminę – 47.022.835 zł. Część 
subwencji przeznaczona została na realizację takich 
zadań, jak: 

- finansowanie wydatków bieŜących szkół i placówek (w 
tym wynagrodzenia i pochodne), 

- dotowanie, na podstawie odrębnych przepisów, 
publicznych jak równieŜ niepublicznych szkół i 
placówek, prowadzonych przez osoby prawne inne niŜ 

jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby 
fizyczne, 

- dofinansowanie wydatków związanych z racjonalizacją 
sieci szkolnej, 

- finansowanie wydatków związanych z indywidualnym 
nauczaniem, 

- dofinansowanie wydatków związanych z wypłaceniem 
odpraw nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela 
oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia, 
finansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 
związanego z wdraŜaniem nowych ramowych planów 
nauczania, 

- finansowanie wydatków związanych z realizacją 
czwartej godziny wychowania fizycznego w czwartej 
klasie szkoły podstawowej. 

 
Plan wydatków związanych z olsztyńską oświatą, w tym 
dotacje dla jednostek niepublicznych i inwestycje, wynosił 
na dzień 1 stycznia 2003 roku 178.677.476 zł. W ciągu 
roku plan ten został zwiększony o kwotę 9.442.954 zł i na 
koniec grudnia wyniósł 188.120.430 zł. Wykonanie planu 
wydatków na ten sam dzień ukształtowało się na poziomie 
99,4%, co stanowiło 187.051.899 zł. W ogólnej kwocie 
środków przeznaczonych na oświatę 75,7%  
(142.441.214 zł) dotyczyło działu 801 „Oświata i 
wychowanie”. Z kolei w tej grupie najwięcej wydatków 
poniesiono na szkolnictwo podstawowe – 31,7%, 
zawodowe – 19,9%, gimnazjalne – 18,4% i 
ogólnokształcące – 17,8%. W dziale 854 „Edukacyjna 
opieka wychowawcza” największa część wydatków 
zrealizowana została przez przedszkola – 48,6%.  

 
Realizacja planu wydatków bud Ŝetowych na o światę w 2003 roku 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonanie na dzie ń 
31.12.2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2004 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (3-2) 5 (4:2) 6 7(6:3) 

Ogółem, w tym: 178.677.476 188.120.430 9.442.954 5,3 187.051.899 99,4 
Dział 801 Oświata i wychowanie 135.984.131 142.441.214 6.457.083 4,7 141.684.161 99,5 
80101 Szkoły podstawowe 42.376.244 45.108.374 2.732.130 6,4 44.877.725 99,5 
80102 Szkoły podstawowe specjalne  4.512.269 4.811.682 299.413 6,6 4.796.974 99,7 
80104 Przedszkola 1.526.948 1.622.049 95.101 6,2 1.597.757 98,5 
80110 Gimnazja 23.704.946 26.133.744 2.428.798 10,2 26.029.995 99,6 
80111 Gimnazja specjalne 2.122.407 2.306.666 184.259 8,7 2.295.177 99,5 
80113 DowoŜenie uczniów do szkół 94.500 126.750 32.250 34,1 126.749 100,0 
80120 Licea ogólnokształcące 23.215.570 25.278.119 2.062.549 8,9 25.173.430 99,6 
80123 Licea profilowane 1.793.117 1.657.587 -135.530 -7,5 1.627.504 98,2 
80130 Szkoły zawodowe 29.231.567 28.378.655 -852.912 -2,9 28.198.477 99,4 
80134 Szkoły zawodowe specjalne 1.453.650 1.685.315 231.665 15,9 1.684.231 99,9 
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz 

środki dokształcania zawodowego 
-         81.451 81.451 - 80.883 99,3 

80146 Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli 1.305.296 897.223 -408.073 -31,3 884.569 98,6 
80195 Pozostała działalność 4.647.617 4.353.599 -294.018 -6,3 4.310.690 99,0 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.693.345 45.679.216 2.985.871 7,0 45.367.738 99,3 
85401 Świetlice szkolne 6.065.279 6.471.651 406.372 6,7 6.405.950 99,0 
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.491.204 4.803.607 312.403 6,9 4.782.361 99,6 
85404 Przedszkola 20.627.060 22.166.003 1.538.943 7,4 22.037.591 99,4 
85405 Przedszkola specjalne 1.488.354 1.304.961 -183.393 -12,3 1.304.107 99,9 
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 

specjalistyczne 
2.615.901 2.855.507 239.606          9,1 2.842.202 99,5 

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1.144.670 1.151.295 6.625 0,6 1.151.294 100,0 
85410 Internaty i bursy szkolne 4.587.189 4.719.217 132.028 2,9 4.665.106 98,9 
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 

młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy 
-       114.938 114.938 - 109.581 95,3 

85417 Pomoc materialna dla uczniów - 259.899 259.899 - 259.899 100,0 
85417 Szkolne schronisko młodzieŜowe 241.732 264.585 22.853 9,4 262.615 99,3 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.089 63.945 36.856 136,0 63.050 98,6 
85495 Pozostała działalność 1.404.867 1.503.608 98.741 7,0 1.483.982 98,7 

 
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 
Plan – 45.108.374 
Wykonanie –  44.877.725 zł, tj. 99,5% 
 

Szkoły podstawowe funkcjonują na podstawie ustawy z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 
1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.). Na skutek 
malejącego w ostatnich latach przyrostu naturalnego w 
Polsce, corocznie zmniejsza się liczba uczniów szkół 
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podstawowych. W roku szkolnym 2002/2003 w szkołach 
podstawowych na terenie Miasta Olsztyn do klas I-VI 
uczęszczało 11.557 uczniów. W roku szkolnym 2003/2004 
do samodzielnych 17 szkół podstawowych i trzech 
mieszczących się w strukturach zespołów szkół, 
uczęszczało o 901 uczniów mniej (10.656), niŜ w 
poprzednim roku szkolnym. W szkołach podstawowych w 
2003 roku zatrudnionych było około 770 nauczycieli 
(zmniejszenie o 17 etatów w ciągu roku) i 314,2 
pracowników administracji i obsługi (mniej o 0,5 etatu w 
ciągu roku). Zaplanowana w budŜecie Miasta na 2003 
roku kwota 42.376.244 zł (na pokrycie wydatków 
osobowych i rzeczowych) uległa w trakcie roku 
zwiększeniu o kwotę 2.732.130 zł (o 6,4%) i wyniosła 
45.108.374 zł. PowyŜsze zwiększenie dotyczyło zarówno 
wynagrodzeń osobowych (2.469.294 zł), jak i wydatków 
rzeczowych (124.570 zł). WyŜszy plan wydatków 
osobowych był m.in. wynikiem wzrostu liczby godzin 
ponadwymiarowych oraz wzrostu wynagrodzeń 
nauczycieli, którzy uzyskali wyŜszy stopień awansu 
zawodowego. Natomiast w przypadku wydatków 
rzeczowych, wzrost planu determinowały głównie odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, związane ze 
zwyŜką wynagrodzeń nauczycieli. Struktura wykonania 
planu wydatków w wysokości 44.877.725 zł w 83,2% 
dotyczy wydatków osobowych wraz z pochodnymi. 
Wydatki rzeczowe natomiast stanowiły 16,8% i wyniosły 
6.224.500 zł. Z grupy wydatków rzeczowych największe 
obciąŜenie dla budŜetu stanowiły opłaty za energię 
(2.987.007 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (1.371.439 zł). Około 1,6% 
wydatków ogółem przeznaczono na zakup usług takich, 
jak: opłaty telefoniczne oraz inne drobne bieŜące usługi 
np. roboty malarskie, naprawy sprzętu, konserwacje sieci 
sanitarnej, alarmów, kserokopiarek, komputerów, 
przeglądy i regeneracja gaśnic. Na zakup pomocy 
naukowych dydaktycznych i ksiąŜek przeznaczono 
175.722 zł. W 2003 roku odbyły się uroczystości 650-lecia 
Olsztyna, w związku z tym szkoły podstawowe 
organizowały w ramach obchodów liczne imprezy typu: 

- konkurs plastyczny – „Jestem Przyjacielem Olsztyna”, 
- konkurs na znak firmowy Warmińsko-Mazurskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, 
- konkurs literacki na „Wiersz o Olsztynie” 
- konkurs „Moje miasto ma 650 lat” (inscenizacja), 
- konkurs historyczny „Olsztyn moje miasto rodzinne”, 
- wystawy fotograficzne „Uroki Olsztyna”, 
- wystawy ksiąŜek o tematyce związanej z obchodami 

jubileuszu 650-lecia Olsztyna, 
- imprezy kulturalno-sportowe. 

Konkursy, wystawy, prelekcje, wycieczki związane 
z miastem i okolicą były organizowane ze środków 
Komitetów Rodzicielskich i sponsorów. Koszt obchodów 
ze środków budŜetowych ukształtował się na niskim 
poziomie i wyniósł zaledwie 240,76 zł w dwóch 
jednostkach tj. Szkole Podstawowej Nr 6 i Nr 18. 
Wymienione szkoły zakupiły materiały papiernicze z 
przeznaczeniem na wystrój szkół. W 2003 roku 
realizowano równieŜ rządowy program „Wyprawka 
szkolna" na kwotę 21.336 zł. Zadanie wprowadzono do 
budŜetu w ciągu roku (na podstawie porozumienia z dnia 
15 kwietnia 2003 roku zawartego pomiędzy Warmińsko-
Mazurskim Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Dyrektorem 
Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie a Dyrektorem 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie w porozumieniu 
z Prezydentem Miasta Olsztyn) i w całości wykorzystano 
przyznane środki. Zakupiono 272 komplety podręczników 
szkolnych dla dzieci z rodzin najuboŜszych. Oprócz szkół 

podstawowych samorządowych w roku 2003 na terenie 
Miasta funkcjonowały: 
- 2 szkoły podstawowe niepubliczne dofinansowane 

dotacją z budŜetu Miasta na podstawie art. 90 ust. 2 
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr XLIII/673/01 Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych 
zasad udzielania dotacji niepublicznym szkołom o 
uprawnieniach szkół publicznych, w których 
realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, w wysokości przewidzianej na jednego ucznia 
danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej 
subwencji ogólnej otrzymanej przez Miasto Olsztyn, tj. 
w kwocie 442.829 zł, 

- szkoła publiczna dofinansowana dotacją, zgodnie z 
art. 80 ustawy o systemie oświaty oraz uchwały 
Nr LXVI/973/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia  
28 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania udzielonej publicznym 
przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym 
przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych zmienioną uchwałą Nr XI147/03 
Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 maja 2003 roku, 
w wysokości 100% wydatków bieŜących ponoszonych 
na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej 
prowadzonej przez Miasto Olsztyn – dotacja wynosiła 
480.687 zł. 

Z przeznaczonej na wydatki inwestycyjne kwoty 
393.887 zł, zrealizowano 393.747 zł, tj. 99,9% – szczegóły 
w części opisowej załącznika inwestycyjnego. 
 
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne 
Plan – 4.811.682 zł 
Wykonanie – 4.796.974 zł, tj. 99,7% 
 
System oświaty obejmuje m.in. szkoły podstawowe 
specjalne, przez które naleŜy rozumieć szkoły lub oddziały 
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Zakładanie i prowadzenie szkół 
specjalnych naleŜy do zadań własnych powiatu. Szkoły 
takie w Olsztynie funkcjonują w strukturze organizacyjnej 
pięciu jednostek: Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących, Zespołu 
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół 
Specjalnych i Zespołu Placówek Specjalnych. Liczba 
dzieci uczących się w szkołach podstawowych 
specjalnych wynosiła w 2003 roku od 6 do 8 w oddziale. 
Liczbę tą określa rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.). W ciągu roku 
planowane wydatki związane z utrzymaniem szkół 
specjalnych wzrosły o 7% i wyniosły na dzień 31 grudnia 
2003 roku 4.811.682 zł. Źródłem finansowania tych 
wydatków były środki z budŜetu miasta. Wzrost planu na 
dzień 31 grudnia w stosunku do planu z 1 stycznia 2003 
roku wynikał ze zwiększenia dotacji dla publicznej Szkoły 
Podstawowej Nr 4 Specjalnej dla Dzieci z Autyzmem i 
Niepełnosprawnościami SprzęŜonymi o 52% (183.914 zł) 
oraz w pięciu wyŜej wymienionych jednostkach 
posiadających w swojej strukturze szkoły podstawowe 
specjalne: ze wzrostu wydatków osobowych wraz z 
pochodnymi (33.510 zł) i wydatków rzeczowych  
(81.989 zł). Wzrost wynagrodzeń spowodowany był m.in. 
zwiększeniem liczby godzin ponadwymiarowych 
nauczycieli. Zmiana wydatków rzeczowych wiązała się 
natomiast ze zwiększeniem odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych, a takŜe energii 
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w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. 
Zwiększenie potrzeb na energię wynikało z likwidacji 
Bursy Szkolnej i umieszczeniu w niej internatu Ośrodka. 
Wykonanie wydatków w rozdziale wyniosło 4.796.974 zł, 
w tym: 
  - wydatki osobowe - 3.832.766 zł, 
  - wydatki rzeczowe  - 428.340 zł, 
  - dotacja dla Szkoły Podstawowej Nr 4 Specjalnej dla 

Dzieci z Autyzmem i Niepełnosprawnościami 
SprzęŜonymi - 535.868 zł. 

Przyczyną odchyleń wykonania od planu jest niŜsza od 
zakładanej realizacja wydatków osobowych o 4.199 zł i 
wydatków rzeczowych (materiałów i wyposaŜenia, usług 
zdrowotnych oraz podróŜy słuŜbowych) o 10.509 zł. 
Szkoły podstawowe specjalne, podobnie jak i inne 
jednostki edukacyjne, włączyły się w obchody 650-lecia 
Olsztyna. Obchody 650-lecia w większości jednostek 
realizowane były poprzez organizowanie róŜnych 
konkursów, wycieczek, rajdów, wystaw plastycznych oraz 
apeli w szkołach. Działania te finansowane były w ramach 
planu ze środków własnych jednostki oraz środków 
pozyskanych od darczyńców. Dzieci z Zespołu Szkół 
Specjalnych w ramach obchodów jubileuszu 650- lecia 
Miasta Olsztyn wykonały 2 Akty Lokacyjne oraz prace 
plastyczne malowane na jedwabiu na wystawę „Miasto 
Olsztyn-subtelny dotyk historii”. Pozostały one do 
dyspozycji Urzędu Miasta i stanowią element dekoracji w 
holu Ratusza. Środki na sfinansowanie materiałów 
potrzebnych do wykonania prac wygospodarował Wydział 
Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Olsztyn. 
 
Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach 
podstawowych 
Plan – 1.622.049 zł 
Wykonanie – 1.597.757 zł, tj. 98,5% 
 
Zadania finansowane z rozdziału 80104 obejmują tzw. 
zerówki, do których uczęszczają dzieci w wieku 6 lat. 
Realizacja tego uprawnienia jest obowiązkowym 
zadaniem własnym gminy (art. 14 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U z 1996 r. 
Nr 67, poz. 320, z późn. zm.). Przedszkola funkcjonują 
przy 17 szkołach podstawowych oraz przy 2 szkołach 
podstawowych specjalnych prowadzonych w ramach 
struktury organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Zespołu 
Szkół Specjalnych. Plan wydatków na 1 stycznia w 
wysokości 1.526.648 został zwiększony w trakcie roku 
o 95.101. zł (głównie z powodu zwiększenia wynagrodzeń 
osobowych pracowników) i wyniósł na koniec grudnia 
1.622.049 zł. Roczna realizacja wydatków bieŜących 
w 2003 roku wyniosła 1.597.757 zł, tj. 98,6% planu. 
Wykonanie wydatków w układzie grup poszczególnych 
paragrafów w tym zakresie przedstawia się następująco: 
  - wydatki osobowe - 1.403.581 zł (87,8% planu), 
  - wydatki rzeczowe – 194.176 zł (12,2% planu). 
 
Na wydatki osobowe (1.403.581 zł) złoŜyły się 
wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (na 
zatrudnionych 39 nauczycieli). Natomiast zrealizowana 
kwota – 194.176 zł wydatków rzeczowych obejmowała 
m.in. na zakup energii – 56.776 zł, zakup materiałów 
i wyposaŜenia – 19.843 zł, zakup usług (wywóz 
nieczystości, ochrona obiektów, usług remontowych) – 
4.393 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 54.370 zł. 
 
Rozdział 80110 Gimnazja 
Plan – 26.133.744 zł 
Wykonanie – 26.029.995 zł, tj. 99,6% 

 
Gimnazja są kolejnym po szkołach podstawowych, 
obowiązkowym etapem w edukacji młodzieŜy szkolnej. Do 
ośmiu samodzielnych i sześciu gimnazjów znajdujących 
się w strukturach zespołów szkół, uczęszczało 5.338 
uczniów, w tym 178 słuchaczy w gimnazjach dla 
dorosłych. W 2003 roku w gimnazjach zatrudnionych było 
około 400 nauczycieli (mniej o 5 etatów niŜ na początku 
roku) i 70 pracowników administracji i obsługi. Plan 
wydatków na 1 stycznia wynosił 23.704.946 zł. W wyniku 
zwiększenia ilości godzin doraźnych (na zastępstwa) i 
ponadwymiarowych, a takŜe uzyskanych awansów 
zawodowych nauczycieli, zwiększeniu o 1.238.127 zł uległ 
w trakcie roku plan wydatków na wynagrodzenia i 
pochodne. Wydatki rzeczowe równieŜ zostały 
dostosowane do niezbędnych potrzeb gimnazjów, przy 
czym najistotniejsze zwiększenia planu miały miejsce w 
przypadku zakupu usług remontowych (o 96.700 zł), 
zakupu materiałów i wyposaŜenia (o 24.852 zł), zakupu 
energii (o 54.735 zł) oraz odpisów na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych (o 33.600 zł), natomiast 
zmniejszenia dotyczyły wydatków na bhp (o 20.986 zł) i 
zakupu usług zdrowotnych (o 5.344 zł). Ostateczny plan 
wydatków w wysokości 26.133.744 zł został zrealizowany 
na kwotę 26.029.995 zł, tj. w 99,6%. Realizacja planu 
wydatków osobowych wyniosła 99,8%, tj. 21.100.268 zł. 
Przy planowanej kwocie wydatków rzeczowych 
w wysokości 3.565.550 zł, zrealizowano 3.507.950 zł, co 
stanowi 98,4% planu. Na wymienioną kwotę wydatków 
ogółem złoŜyły się głównie: zakup energii – 6%, 
(1.551.864 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 2,8% (735.616 zł), zakup materiałów 
i wyposaŜenia – 1,2% (318.072 zł) i zakup usług 
pozostałych – 1,3% (351.321 zł). W 2003 roku odbyły się 
uroczystości 650-lecia Olsztyna, w związku z tym 
gimnazja organizowały w ramach obchodów liczne 
imprezy typu: 

- konkurs plastyczny – „Znane moje miasto”, 
- konkurs – ”Czy znasz swój region”, 
- konkurs – „Młody przyjaciel Olsztyna”, 
- konkurs – „Moje miasto ma 650 lat” – inscenizacja, 
- konkurs historyczny – „Olsztyn moje miasto rodzinne”, 
- wystawy fotograficzne „Uroki Olsztyna”, 
- wystawy pt. „Andrzej Wakar – Czas tworzenia”, 
- imprezy kulturalno-sportowe. 

Konkursy i wystawy organizowane były ze środków 
Komitetów Rodzicielskich i sponsorów. 
Oprócz gimnazjów samorządowych, w roku 2003 na 
terenie Miasta funkcjonowały: 
- 4 gimnazja niepubliczne dofinansowane dotacją z 

budŜetu Miasta na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z 
dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz uchwały 
Nr XLIII/673/01 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 marca 
2001 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania 
dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, w wysokości 
przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju 
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej 
otrzymanej przez miasto Olsztyn, tj. w kwocie  
412.544 zł, 

 
  - 2 gimnazja publiczne dofinansowane zgodnie z art. 80 

ustawy o systemie oświaty oraz uchwały 
Nr LXV17973/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia  
28 sierpnia 2002 roku w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania udzielonej publicznym 
przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym 
przez organy i podmioty nie zaliczane do sektora 
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finansów publicznych zmienionej uchwałą Nr X/147/03 
Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 maja 2003 roku, w 
wysokości 100% wydatków bieŜących ponoszonych 
na 1 ucznia w publicznym gimnazjum prowadzonej 
przez miasto Olsztyn) – dotacja wynosiła w 965.272 zł. 

Z przeznaczonej na wydatki inwestycyjne kwoty 43.976 zł, 
zrealizowano w 100% – szczegóły w części opisowej 
załącznika inwestycyjnego. 
 
Rozdział 80111 Gimnazja specjalne 
Plan – 2.306.666 zł 
Wykonanie – 2.295.177 zł, tj. 99,5% 
 
Zakładanie i prowadzenie gimnazjów specjalnych naleŜy 
do zadań własnych powiatu. Gimnazja specjalne działały 
w 2003 roku w pięciu jednostkach, a mianowicie: w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niesłyszących, w Zespole Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym, w Zespole Szkół Specjalnych i w 
Zespole Placówek Specjalnych. Do wymienionych 
gimnazjów specjalnych uczęszczało w 2003 roku 219 
uczniów. Ogólna planowana kwota wydatków na 
prowadzenie gimnazjów specjalnych w 2003 roku 
wynosiła na koniec grudnia 2.306.666 zł i była wyŜsza od 
planu na 1 stycznia o 9%. Główną przyczyną wzrostu 
wydatków planowanych w ciągu roku było zwiększenie 
wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na 
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, energii 
i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
Pozostałe wydatki w rozdziale zmniejszyły się w 
niewielkim stopniu. Wykonanie wydatków w kwocie 
2.295.177 zł, obejmowało: 
  - wydatki osobowe - 2.053.143 zł, 
  - wydatki rzeczowe  - 242.034 zł. 
 
Rozdział 80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 
Plan – 126.750 zł 
Wykonanie – 126.749 zł, tj. 100% 
 
Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu do najbliŜszej szkoły 
lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej uczniom niepełnosprawnym, uczniom klas I-IV 
szkół podstawowych, których droga do szkoły przekracza 
3 km, uczniom klas V i VI szkół podstawowych oraz 
gimnazjów, których droga do szkoły przekracza 4 km – 
(art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.). 
PowyŜsze zadania realizowały dwie jednostki oświatowe: 
Szkoła Podstawowa Nr 9 i Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3. Łączny plan wydatków obu 
jednostek w 2003 roku wynosił 126.750 zł, a został 
zrealizowany na kwotę 126.749 zł. W ciągu roku plan uległ 
zwiększeniu o 32.250 zł. Głównym powodem zmiany 
planu wydatków było zwiększenie liczby uczniów 
dojeŜdŜających do ZSO Nr 3 – z 54 do 69 osób, w 
związku z czym zwiększeniu uległa równieŜ liczba 
kilometrów przejazdów i opłat z tym związanych.  
 
Rozdział 80120 Licea ogólnokształc ące 
Plan – 25.278.119 zł 
Wykonanie –  25.173.430 zł, tj. 99,6% 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) 
liceum ogólnokształcące jest trzyletnią szkołą 
ponadgimnazjalną, bądź teŜ dwuletnią uzupełniającą, 
której ukończenie umoŜliwia uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W 2003 

roku w Olsztynie funkcjonowały następujące licea 
ogólnokształcące: 

- cztery szkoły samodzielne (Liceum Ogólnokształcące 
I, III, V i VI), 

- sześć szkół w Zespołach Szkół Ogólnokształcących: 
Nr 1 (II LO), Nr 2 (IV LO), Nr 3 (IX LO), Nr 4 (VIII LO) i 
Nr 5 (X LO), 

- jedna szkoła w Zespole Szkół Chemicznych i 
Ogólnokształcących (VII LO). 

Liczba oddziałów w w/w liceach wynosiła na koniec 2003 
roku 219 i była niŜsza od planowanej na początek roku o 3 
oddziały. W ciągu roku zmieniła się równieŜ liczba 
uczniów w olsztyńskich liceach. Na początek roku 
zaplanowana była na poziomie 6.389 osób, a na koniec 
roku wynosiła 6.274 osoby, w tym 147 uczniów 
korzystających z nauczania indywidualnego. Wydatki w 
liceach ogólnokształcących zostały zaplanowane na 
początek 2003 roku w wysokości 23.215.570 zł. W ciągu 
roku nastąpiło zwiększenie planu o 2.062.549 zł, do kwoty 
25.278.119 zł, która została zrealizowana w 99,6%. 
Zmiany w planie dotyczyły głównie pozycji związanych z 
wynagrodzeniami osobowymi pracowników, gdyŜ wzrost 
zatrudnienia w szkołach pociągnął za sobą wzrost tychŜe 
wydatków. Planowana liczba etatów administracji i obsługi 
oraz nauczycieli w ciągu roku wzrosła odpowiednio o 0,5 i 
21,43 etatów. Na koniec roku zatrudnienie wynosiło 
565,01 etatów, z tego 449,76 etatów nauczycieli oraz 
115,25 etatów administracji i obsługi. Kwota wydatków 
planowanych na początek 2003 roku obejmowała równieŜ 
dotacje podmiotowe dla czternastu jednostek 
niepublicznych – 1.986.817 zł. Planowana kwota tychŜe 
dotacji zmieniała się w ciągu roku i w rezultacie była 
wyŜsza o 249.914 zł. Przyczyny zmian były następujące: 

- zmiany ilości uczniów i słuchaczy w czasie roku 
szkolnego, 

- inny niŜ pierwotnie planowano nabór na nowy rok 
szkolny, 

- dwie szkoły – Społeczne Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych po szkole podstawowej oraz Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po szkole 
zawodowej – nie rozpoczęły działalności z dniem  
1 września 2003 roku. 

Szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym 
szkołom o uprawnieniach szkół publicznych określa 
ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz 
uchwała Nr XLIII/673/01 Rady Miasta Olsztyn z dnia 
28 marca 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania dotacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach 
szkół publicznych, w których nie jest realizowany 
obowiązek nauki. Zgodnie z w/w ustawą i uchwałą, 
dotacja udzielana była szkole niepublicznej na działalność 
dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą, w wysokości 
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i 
rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, 
którą otrzymało Miasto Olsztyn w 2003 roku lub w 
wysokości 50% ustalonych w budŜecie Miasta Olsztyn 
wydatków bieŜących ponoszonych w szkołach 
publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na 
jednego ucznia. Kwoty dotacji dla poszczególnych 
jednostek niepublicznych wymienione są w jednym z 
załączników do sprawozdania. 
 
Rozdział 80123 Licea profilowane 
Plan – 1.657.587 zł 
Wykonanie – 1.627.504 zł, tj. 98,2% 
 
Licea profilowane prowadzą kształcenie ogólnozawodowe 
oraz zawodowe w profilach właściwych dla zespołów 
szkół, w tym m.in.: 
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  1) profile ogólnozawodowe takie, jak: 
- chemiczne badanie środowiska, 
- kreowanie ubiorów, 
- leśnictwo i technologia, 
- zarządzanie informacją, 

  2) profil ekonomiczno-administracyjny, 
  3) profil elektroniczny, 
  4) profil elektrotechniczny, 
  5) profil transportowo-spedycyjny, 
  6) profil usługowo-gospodarczy. 
 
Roczny plan wydatków wynosił 1.657.587 zł i został 
zrealizowany w 98,2 % na kwotę 1.627.504 zł. Plan 
wydatków na 1 stycznia był wyŜszy o 135.530 zł i wynosił 
1.793.117 zł. Zmiany planu w trakcie roku nastąpiły w 
wyniku: 
- zmniejszenia dotacji podmiotowej przeznaczonej dla 

Liceum Profilowanego dla Dorosłych o kwotę 63.140 zł 
(szkoła nie rozpoczęła działalności 1 września 
2003 roku z powodu braku naboru), 

- zmniejszenia niewykorzystanego planu wydatków w 
Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych o kwotę 
89.812 zł, w tym głównie wynagrodzeń osobowych 
pracowników i pochodnych (o 81.676 zł) oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego (o 7.136 zł). 

Zaplanowane wynagrodzenia osobowe pracowników wraz 
z pochodnymi na kwotę 1.337.581 zł, zrealizowano w 
99,3%, tj. w wysokości 1.328.882 zł – dotyczyły one blisko 
44 etatów nauczycielskich. Do około 32 oddziałów liceów 
profilowanych (wzrost o 7 oddziałów w trakcie roku) 
uczęszczało w 2003 roku 731 uczniów (wzrost o 170 
uczniów).Dwóch uczniów z ZSChiO i ZSM-E) korzystało z 
nauczania indywidualnego przez łącznie 157 godzin, co 
kosztowało budŜet 3.616 zł. Ogółem w 2003 roku w 
liceach profilowanych zostało zrealizowanych 1.161 
godzin ponadwymiarowych, na które wydatkowano  
24.544 zł.  
 
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe  
Plan – 28.378.655 zł 
Wykonanie – 28.198.477 .tj. 99,4% 
 
Wydatki budŜetowe na szkolnictwo zawodowe wyniosły w 
2003 roku 28.198.477 zł, tj. 99,4% planu całorocznego w 
wysokości 28.378.655 zł, z tego: 
1) zakupy inwestycyjne – 34.534 zł (98,7% planu w 

wysokości 35.000 zł); opis w dalszej części 
opracowania, 

2) dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych –  
697.556 zł (99,5% planu w wysokości 701.159 zł), 

3) bieŜące potrzeby szkół zawodowych publicznych – 
27.466.387 zł (99,4% planu w wysokości 
27.642.496 zł). 

 
Dotacje podmiotowe z budŜetu Miasta otrzymało w 2003 
roku 16 szkół niepublicznych, z tego: 

- Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła Izby 
Rzemieślniczej – 121.841 zł, 

- Technikum Zawodowe „Bio-Cosmetics-Studio”– 
64.697 zł, 

- Policealne Studium Zawodowe TWP – 38.064 zł, 
- Policealne Studium Zawodowe W–M ZDZ –  

153.986 zł, 
- Szkoła Bankowości i Finansów (Szkoła Europejska 

„Eurocollege”) – 23.752 zł, 
- Roczne Policealne Studium Finansów – 5.361 zł, 
- Szkoła Informatyki i Internetu – 10.095 zł, 
- Szkoła Policealna PTE – 23.630 zł, 
- Policealne Studium Zawodowe GLOB – 375 zł, 
- Policealne Studium Reklamy – 14.692 zł, 

- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony 
– 58.097 zł, 

- Policealne Studium Farmaceutyczne – 34.683 zł, 
- Studium Policealne OSKAR – 94.115 zł, 
- Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie 

Księgowych w Polsce – 13.041 zł, 
- Studium Policealne „Bio-Cosmetics-Studium” –  

22.831 zł, 
- Policealna Szkoła „Laurentius” – 18.296 zł. 

Plan dotacji podmiotowych wynoszący na 1 stycznia 
1.006.844 zł, uległ w trakcie roku zmniejszeniu o  
305.687 zł, z powodu zmiany wysokości dotacji w 
przeliczeniu na jednego ucznia dla niepublicznych szkół 
zawodowych. Niewykorzystana kwota 3.835 zł w 
Policealnej Szkole „Laurentius” wynikła ze zmniejszenia 
liczby słuchaczy w grudniu 2003 roku. Natomiast w 
przypadku Policealnego Studium Zawodowego „GLOB” 
wykonanie planu tylko w 10% spowodowane było zwrotem 
przez osobę prowadzącą szkołę części dotacji 
przekazanej w I półroczu – szkoła zaprzestała 
prowadzenia działalności we wrześniu 2003 roku i nie 
moŜna było dokonać wyrównania w ramach 
przekazywanych bieŜących części dotacji. BieŜące 
potrzeby szkół zawodowych publicznych obejmowały 
potrzeby Technikum Nr 9 (do 31 sierpnia 2003 roku) i 
wydatki poniesione na utrzymanie Zespołów Szkół: 

- Chemicznych i Ogólnokształcących, 
- Mechaniczno-Energetycznych, 
- Budowlanych, 
- Gastronomiczno-SpoŜywczych, 
- Ekonomicznych,  
- Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, 
- Ekonomiczno-Handlowych, 
- Samochodowych.  

Początkowy plan wydatków w przedstawionym zakresie, 
został zmniejszony o 551.124 zł, głównie na skutek 
zmniejszenia wynagrodzeń osobowych i pochodnych w 
Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych i w Zespole 
Szkół Gastronomiczno-SpoŜywczych i Zespole Szkół 
Budowlanych oraz w Technikum Nr 9 (w wyniku niŜszej 
liczby godzin doraźnych i ponadwymiarowych, zwolnień 
lekarskich, zatrudnienia nauczycieli staŜystów w miejsce 
planowanego zatrudnienia nauczycieli o wyŜszym stopniu 
awansu zawodowego). W 2003 roku w szkołach 
zawodowych zatrudnionych było około 499 nauczycieli 
(wzrost o 32 etaty w ciągu roku) i 139 pracowników 
administracji i obsługi (wzrost o 11 etatów). W 2003 roku 
do około 262 oddziałów szkół zawodowych (wzrost o 4 
oddziały w trakcie roku) uczęszczało 7.378 uczniów 
(przyjęto 547 nowych uczniów). W 2003 roku odbyły się 
uroczyste obchody 650-lecia Olsztyna, w związku z tym 
szkoły zawodowe, podobnie jak inne jednostki 
organizacyjne Miasta, przygotowywały w ramach 
obchodów liczne imprezy typu: 

- konkursy na prezentację „Olsztyn – moje miasto” 
(ZSE),  

- konkurs wiedzy o Olsztynie (ZSB i ZSG-S) i ze 
znajomości historii Olsztyna (ZSS), 

- konkursy literackie „Moja przyszłość w Olsztynie” i 
„Gawęda o Olsztynie” (ZSB), 

- międzyszkolny konkurs „Wiedza o historii i kulturze 
Olsztyna” (ZSB),  

- konkursy plastyczne np.„Olsztyn-tak go widzę” (ZSB),  
- konkurs „Młody Przyjaciel Olsztyna” (ZSM-E, ZSE) 

oraz „Olsztyn – moje miasto w zjednoczonej Europie” 
(ZSM-E),  

- konkurs „Warmińskie smaki” (ZSG-S),  
- udział w spotkaniach organizowanych przez Polsko-

Niemieckie Centrum MłodzieŜy (ZSE), 
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- udział w wystawach „Olsztyńskie Klimaty” i 
„Wypędzeni, przepędzeni... Kształtowanie się nowego 
społeczeństwa na Warmii i Mazurach w latach 1945-
1949” prezentowanej w siedzibie Archiwum 
Państwowego w Olsztynie (ZSE),  

- organizacja wystaw poświęconych Olsztynowi: 
„Tajemnice Olsztyńskich ulic”, „Olsztyn w starej 
fotografii”, „Nowości wydawnicze o Olsztynie”, „Kartki z 
dziejów Olsztyna” (ZSM-E) oraz międzynarodowy 
konkurs fotograficzny „Uroki Olsztyna” (ZSB),  

- udział w konferencji „Mozaika kulturowa regionu 
wczoraj, dziś i jutro – próba prognozy” organizowanej 
przez Urząd Miasta,  

- imprezy kulturalno-sportowe,  
- wzbogacenie tematyki godzin lekcyjnych o tematy 

dotyczące historii Olsztyna,  
- wycieczki do miejsc związanych z historią Olsztyna 

(ZSS, ZSG-S). 
Imprezy były dofinansowane między innymi przez Urząd 
Miasta, Fundusz Pomocy Szkole, Samorząd Uczniowski, 
Komitety Rodzicielskie oraz Stowarzyszenia Rodziców 
Dzieci Niepełnosprawnych. 
 
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne 
Plan – 1.685.315 zł 
Wykonanie – 1.684.231 zł, tj. 99,9% 
 
Szkoła zawodowa specjalna funkcjonuje w strukturze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W 2003 
roku w 15 oddziałowej szkole uczyło się 218 uczniów. 
Liczba uczniów uczących się w szkole zawodowej 
specjalnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
(Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.) powinna wynosić 
od 10 do 16 uczniów w oddziale. Zatrudnienie nauczycieli 
i administracji nie zmieniło się w ciągu roku i wynosiło 30,2 
etatów nauczycieli i 1 etat administracji. Źródłem 
finansowania wydatków w analizowanym rozdziale były 
środki własne budŜetu miasta. Planowane wydatki na 
koniec 2003 roku stanowiły 116% planu na  
1 stycznia 2003 roku. Wzrost planu spowodowany został 
zwiększeniem w ciągu roku wydatków osobowych i 
wydatków rzeczowych. Zwiększenie w zakresie wydatków 
rzeczowych związane było z koniecznością adaptacji 
pomieszczeń w budynku SOSW na Zasadniczą Szkołę 
Zawodową (SOSW przejął czasowo obiekt po Zespole 
Szkół Rolniczo-SpoŜywczych) oraz zwiększeniem kosztów 
obsługi kotłowni węglowej w szkole. Wydatki osobowe 
wykonano w kwocie 1.494.885 zł (plan 1.495.549 zł), a 
wydatki rzeczowe w kwocie 189.346 zł (plan 189.766 zł). 
 
Rozdział 80140  Centra kształcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz o środki dokształcania 
zawodowego 
Plan – 81.451 zł 
Wykonanie – 80.883 zł, tj. 99,3 % 
 
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, centra kształcenia 
ustawicznego umoŜliwiają kształcenie i uzupełnianie 
wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 
w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły 
obowiązek szkolny. W Olsztynie Centrum Kształcenia 
Ustawicznego funkcjonuje w Zespole Szkół 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Plan 
wydatków w tym zakresie wynosił na 1 stycznia 99.959 zł i 
został zmniejszony dom końca roku o kwotę 18.508 zł, 
głównie w obszarze wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 
12.658 zł. Ostateczny plan wydatków w wysokości 
81.451 zł został zrealizowany w 99,3 % na kwotę 

80.883 zł, natomiast plan wynagrodzeń w wysokości 
34.742 zł zrealizowano w 99,6 % na kwotę 34.595 zł. 
Niskie wykonanie planu w I półroczu i jego zmniejszenia w 
II półroczu 2003 roku było spowodowane krótkim okresem 
funkcjonowania centrum (od maja 2003 roku). 
 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
Plan – 897.223 zł 
Wykonanie – 884.569 zł, tj. 98,6% 
 
W rozdziale 80146 zaplanowano na początek 2003 roku 
kwotę 1.305.296 zł. Po ustaleniu przez Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Olsztyn planu dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz sposobu 
wykorzystania środków zaplanowanych w budŜecie 
miasta na dofinansowanie, w tym organizację systemu 
doradztwa zawodowego, kwota w tymŜe rozdziale uległa 
zmniejszeniu o 408.073 zł, do poziomu 897.223 zł. Plan 
zrealizowano w 98,6% na kwotę 884.569 zł, która 
obejmowała: 
1) wydatki na działalność związaną z dokształcaniem i 

doskonaleniem nauczycieli – 839.569 zł, tj. 98,5% 
planu w wysokości 852.223 zł (zgodnie z zapisem art. 
70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 1112, z 
późn. zm.), środki na ten cel stanowią 1% 
planowanych wydatków na ich wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli), z tego: 
a) środki na działalność Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli – 327.720 zł, co stanowi 99,4% planu 
w wysokości 329.573 zł. Plan wydatków w ciągu 
roku zmieniał się i w rezultacie na koniec grudnia 
był niŜszy od uchwalonego na 1 stycznia o 
5.364 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło przede 
wszystkim zakupów inwestycyjnych, o których 
mowa w odrębnej części opracowania. Wydatki 
rzeczowe w Ośrodku obejmowały głównie zakupy 
materiałów i wyposaŜenia, energii oraz pomocy 
naukowych i dydaktycznych. Wydatki 
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisy 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
stanowiły 55,5% wydatków bieŜących.  
Z okazji 650-lecia Olsztyna Ośrodek był 
organizatorem II Ogólnopolskiej Konferencji 
Samorządowych Ośrodków Doskonalenia 
Nauczycieli, na którą władze miasta zaprosiły 
przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
oraz dyrektorów samorządowych ośrodków 
metodycznych. Koszty tej konferencji wyniosły 
23.216 zł, z tego kwota 7.886 zł stanowiły wydatki 
Ośrodka, a 15.330 zł pochodziło ze środków 
specjalnych, o których mowa w odrębnej części 
opracowania. Ośrodek otrzymał w 2003 roku 
równieŜ środki finansowe w wysokości 29.000 zł, 
które wykorzystał w 97,5% zgodnie z 
przeznaczeniem na program ekologiczny „Moje 
Miasto – Moje Miejsce na Ziemi”. Źródłem 
pochodzenia środków była dotacja celowa 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, 

b) doradcy metodyczni w 12 jednostkach 
oświatowych (Szkoły Podstawowe: Nr 2, Nr 7, 
Nr 32, Nr 34, Gimnazjum Nr 15, Licea 
Ogólnokształcące: III i V, Zespoły Szkół 
Ogólnokształcących: Nr 2 i Nr 4, Zespół Szkół: 
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych, 
Ekonomiczno-Handlowych i Samochodowych) – 
373.025 zł, tj. 98,3% planu 379.318 zł. Zgodnie 
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z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie 
sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy 
budŜety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budŜetach organów 
prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), część środków 
na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
przeznacza się na pokrycie kosztów obniŜenia 
wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o 
pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróŜy 
słuŜbowych metodyków, 

c) dofinansowanie form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w jednostkach, np. narad, szkoleń, 
konferencji – 138.824 zł, 96,9% planu w wysokości 
143.332 zł. W 2003 roku nie wszystkie jednostki 
wykorzystały w całości przyznane im środki na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, w związku z czym składały wnioski 
o zmniejszenie planu wydatków. Suma zmniejszeń 
wynikających z wniosków rozpatrzonych 
pozytywnie wyniosła 9.350 zł. Zaznaczyć naleŜy, 
Ŝe wniosków w tej sprawie wpłynęło więcej, jednak 
zostały zaopiniowane negatywnie lub nie zostały 
rozpatrzone z powodu złoŜenia ich po terminie 
ustalonym dla składania wniosków w sprawie 
zmian w planach, 

2) pomoc Samorządowi Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w dofinansowaniu proekologicznej 
działalności edukacyjnej na rzecz miejskich placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (Olsztyńskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej) – 45.000 zł (100% planu). 
Źródłem pochodzenia tych środków była dotacja z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej. 

 
Rozdział 80195 Pozostała działalno ść 
Plan – 4.353.599 zł 
Wykonanie – 4.310.690 zł, tj. 99% 
 
W ramach „pozostałej działalności” działu 801 Oświata i 
wychowanie wydatkowano środki budŜetowe w wysokości 
4.310.690 zł (99% planu), z tego: 

1) nagrody pienięŜne Prezydenta Miasta dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – 17.000 zł, 

2) zakup nagród rzeczowych dla laureatów szkolnych 
konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych, 
doposaŜenie pracowni szkolnych w pomoce 
dydaktyczne i sprzęt sportowy, a takŜe inne wydatki 
związane np. z jubileuszami jednostek oświatowych 
– 14.159 zł, 

3) realizacja programu Bezpieczny Olsztyn, w tym m.in. 
wydatki związane z prowadzeniem „Akcji Lato ‘03” i 
edukacji z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, organizacją „Warsztatów 
wspierających rozwój twórczy” oraz zakupem 
ksiąŜek do bibliotek szkolnych i sprzętu sportowego 
dla „blokersów” – 24.095 zł, 

4) opłata za najem pomieszczeń na prowadzenie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (do 
1 września Ośrodek prowadzony był w 
pomieszczeniach naleŜących do firmy „NATURA 
TOUR” na podstawie umowy dzierŜawy) – 19.387 zł, 

5) dofinansowanie nauki pływania dla uczniów klas II 
szkół podstawowych – 270.900 zł, 

6) dofinansowanie koncertów filharmonii dla dzieci i 
młodzieŜy – 36.999 zł, 

7) współpraca z zagranicą – dofinansowanie przyjazdu 
do Olsztyna dzieci z polskiej szkoły w Łucku i dzieci 
z Kaliningradu oraz wyjazdy młodzieŜy polskiej w 
ramach wymiany zagranicznej – 17.693 zł, 

8) wyjazdy szkół olsztyńskich na olimpiady 
przedmiotowe, konkursy, zawody sportowe 
i do Sejmu – 2.500 zł, 

9) wypoczynek dzieci i młodzieŜy ze szkół olsztyńskich 
w trakcie ferii zimowych i letnich – 40.000 zł, 

10) zakup pieczęci okrągłych w Mennicy Państwowej 
(zadanie wynikające z utworzenia szkół 
ponadgimnazjalnych) – 5.419 zł, 

11) dofinansowanie uroczystości nadania imienia szkole, 
wręczenia sztandaru, organizacji Igrzysk 
Olimpijskich Przedszkolaków itp. – 2.584 zł,  

12) wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne 
dla osób zasiadających w komisjach 
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela 
mianowanego (umowy zlecenia) – 17.976 zł 
(źródłem sfinansowania wydatku była dotacja celowa 
z budŜetu państwa),  

13) szkolenia kadry kierowniczej jednostek i placówek 
oświatowych prowadzone przez Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli – 15.592 zł, 

14) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
– fundusz mieszkaniowy –  1.032.807 zł (100% 
planu), 

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
nauczycieli będących emerytami i rencistami 
(dotacja celowa z budŜetu państwa) – 605.909 zł 
(100% planu), w tym fundusz mieszkaniowy 
97.810 zł, 

16) remonty obiektów oświatowych – 2.187.671 zł 
(98,8% planu w wysokości 2.214.636 zł) – opis w 
odrębnej części sprawozdania. 

Urząd Miasta prowadzi obsługę wydzielonej części 
środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
przeznaczonej na poŜyczki mieszkaniowe dla 
pracowników samorządowych placówek oświatowo-
wychowawczych, które zawarły porozumienie 
o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej. W planie 
finansowym Urzędu, zgodnie z zawartym porozumieniem, 
ujmowana jest kwota stanowiąca równowartość 30% 
ustawowego rocznego odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych tych jednostek. Pozostałymi 70%- 
mi odpisu dysponują same jednostki. Na początku okresu 
sprawozdawczego w planie wydatków „pozostałej 
działalności” ujęte były równieŜ nagrody Prezydenta 
Miasta Olsztyn dla nauczycieli za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze, przyznawane w ramach 
specjalnego funduszu nagród stanowiącego 0,2% z 1% 
planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych 
nauczycieli. W październiku kwota 145.713 zł została 
podzielona i przeniesiona do planów poszczególnych 
jednostek oświatowych. Podobna sytuacja miała miejsce 
w przypadku Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu 
Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych. Wydatki na 
utworzenie Centrum zostały zabezpieczone w rozdziale 
80195, natomiast po formalnym utworzeniu jednostki 
uchwałą Nr VI/76/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 lutego 
2003 roku – przeniesione do rozdziału 80140 „Centra 
kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 
dokształcania zawodowego”. 
 
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 
Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 
zaplanowano na dzień 1 stycznia 2003 roku kwotę 
3.620.939 zł. W ciągu roku plan został zwiększony o 
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1.322.994 zł w związku ze wzrostem wpływów z tytułu 
wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 
oraz w związku z udzieleniem dotacji podmiotowej dla 
Szpitala Miejskiego (środki pochodziły z budŜetu państwa 
i zostały przeznaczone na program działań osłonowych 
w ramach prowadzonej restrukturyzacji w słuŜbie zdrowia 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim). Plan na koniec 
2003 roku wyniósł 4.943.933 zł z czego 32,8% środków 
(tj. 1.621.000 zł) pochodziło z dotacji z budŜetu państwa 
na realizację zadania zleconego wykonywanego przez 
powiat, jakim jest opłacanie składek na ubezpieczenia 
zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wykonanie 
planu wydatków w dziale 851 wyniosło 4.588.840 zł. 

Opiekę merytoryczną nad wykonywanymi zadaniami pełni 
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta 
Olsztyn, a realizują je miejskie jednostki organizacyjne, 
takie jak:  

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Miejski Urząd Pracy, 
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
- Dom Dziecka, 
- Rodzinny Dom Dziecka, 
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2.  

Zestawienie wydatkowanych środków w latach 2001-2003 
w układzie rozdziałów klasyfikacji budŜetowej zawiera 
zaprezentowana poniŜej tabela. 

 
2001 2002 2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

w zł % w zł % w zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Dział 851 Ochrona zdrowia 10 953 053 96,1 5 696 158 96,0 4.588.840 92,8 
85111 Szpitale ogólne 3 078 805 96,4 2 500 000 100,0 902.947 97,1 
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 365 796 100,0 390 365 100,0 69.600 100 
80132 Inspekcja sanitarna 2 239 614 100,0 0 0 0 0 
85153 Zwalczanie narkomanii 2 000 100,0 63.445 98,0 60.544 98,1 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 649 511 67,0 1.311.166 84,9 2.141.221 87,8 
85156 Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  
3 590 226 99,9 1.371.590 99,9 1.368.317 100 

85195 Pozostała działalność 27 101 88,5 59 592 98,0 46.211 61,8 

 
Relatywnie wysoki poziom wydatków na ochronę zdrowia 
w 2001 roku wynika ze spłaty zobowiązań po 
zlikwidowanym Szpitalu Kolejowym oraz Zakładzie 
Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. Ponadto od 2002 roku 
w związku z wejściem w Ŝycie ustawy o zmianie ustawy 
o inspekcji sanitarnej, Miejska Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna stała się organem administracji 
niezespolonej, a co za tym idzie – przestała być 
finansowana za pośrednictwem budŜetu Miasta Olsztyn.  
Zmiany planu wydatków na ochronę zdrowia w ciągu roku, 
w układzie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji 
budŜetowej, przedstawia poniŜsza tabela. 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 851 Ochrona zdrowia 3 620 939 4 943 933 1 322 994 36,5 4 588 840 92,8 
85111 Szpitale ogólne 650 000 930 118 280 118 43,1 902 947 97,1 
85121 Lecznictwo ambulatoryjne 69 600 69 600 0 0,0 69 600 100,0 
85153 Zwalczanie narkomanii 61 689 61 689 0 0,0 60 544 98,1 
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 085 000 2 439 420 1 354 420 124,8 2 141 221 87,8 
85156 Składki na ubezp. zdrowotne oraz świadcz. dla osób nie 

objętych obow. ubezp. zdrow. 
1 668 000 1 368 382 -299 618 -18,0 1 368 317 100,0 

85195 Pozostała działalność 86 650 74 724 -11 926 -13,8 46 211 61,8 

 
Rozdział 85111 Szpitale ogólne 
Plan – 930.118 zł 
Wykonanie – 902.947 zł, tj. 97,1% 
 
W 2003 roku wydatkowano w ramach tego rozdziału 
kwotę 902.947 zł. Znaczącą część kwoty wykonania 
stanowiła dotacja celowa z budŜetu dla Miejskiego 
Szpitala Zespolonego w wysokości 500.000 zł, z czego 
450.000 zł pochodziło z kredytu komercyjnego, a 
pozostałe 50.000 zł ze środków własnych miasta. Środki 

te zostały wykorzystane w 100%, a ich udział w ogólnych 
przychodach Szpitala stanowił 1,21%. Oprócz w/w kwoty, 
Szpitalowi udzielono 253.483 zł dotacji podmiotowej 
z przeznaczeniem na program działań osłonowych w 
ochronie zdrowia, w ramach prowadzonej restrukturyzacji 
w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Dotacja ta 
stanowiła 0,62% przychodów Szpitala, a źródłem jej 
pochodzenia była dotacja celowa z budŜetu państwa. 
Procentowy udział poszczególnych źródeł przychodów 
Szpitala obrazuje wykres przedstawiony poniŜej. 
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Udział poszczególnych źródeł przychodów Miejskiego Szpitala Zespolonego w 2003 roku 
 

Środki na 
restrukturyzację 

0,62%

Dotacje                  
z Ministerstwa 
Zdrowia 1,88%

Darowizny 0,59%Dotacje z Urzędu 
Marszałkowskiego  

i Ministerstwa 
Zdrowia 3,70%

Środki z Urzędu 
Miasta 1,21%

Usługi medyczne    
i niemedyczne 

5,14%

Narodowy Fundusz 
zdrowia 87,32%

 
Największe koszty Szpital poniósł w związku z wydatkami 
osobowymi. Natomiast największe wydatki rzeczowe 
związane były z zakupem leków i środków 
opatrunkowych, środków pomocniczych – sprzętu 
jednorazowego oraz odczynników diagnostycznych.  
Szpital Miejski od lutego 2003 roku realizuje program 
naprawczy mający na celu racjonalizację wydatków i 
osiągnięcie płynności finansowej przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego poziomu usług poprzez: 

- likwidację komórek organizacyjnych, 
- racjonalizację kosztów osobowych, 
- racjonalizację kosztów rzeczowych, 
- pozyskanie dodatkowych środków finansowych. 

W wyniku zmian organizacyjnych Szpitala w 2003 roku 
nastąpił spadek zatrudnienia w róŜnych grupach 
zawodowych o 172,93 etatów, tj. 177 osób. Spadek 
nastąpił na skutek wypowiedzeń z przyczyn 
ekonomicznych zakładu, z powodu przejścia pracowników 
na renty, emerytury bądź na zasiłki przedemerytalne oraz 
na zasadzie porozumienia stron. Przy Szpitalu działało w 
ubiegłym roku 18 poradni specjalistycznych oraz 1 
hospicjum domowe, które w czerwcu zostało 
sprywatyzowane. W poradniach tych udzielono ogółem 
45.386 porad. Szpital Miejski posiada Certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001-2000: 
- na Usługi Medyczne w Oddziałach Szpitalnych, 

poradniach przyszpitalnych oraz Program Karmienia 
Piersią, 

  - na Usługi Laboratoryjne w zakresie analityki ogólnej, 
biochemii, hematologii z koaguologią, immunologii 
oraz serologii grup krwi. 

W 2003 roku leczono w Szpitalu 20.191 chorych, z tego 
najwięcej pacjentów hospitalizowało się w oddziale 
ginekologiczno–połoŜniczym oraz w oddziałach 
internistycznych. Szpital od kilku lat wykonuje świadczenia 
na poziomie specjalistycznym. Placówka ustawicznie 
wdraŜa programy mające na celu podniesienie satysfakcji 
pacjenta poprzez poprawę warunków pobytu w Szpitalu 
oraz poprawę jakości świadczonych usług. Przychody 
Szpitala w 2003 roku wyniosły 41.206.000 zł, w tym 
35.974.168 zł pochodziło z kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. Wydatki Szpitala wyniosły 
42.804.135 zł, w tym 25.126.799 zł stanowiły wydatki 
osobowe związane z zatrudnieniem, które na dzień 

31 grudnia 2003 roku wyniosło 464,44 etaty. Pozostała 
kwota wykonania w rozdziale 85111 w wysokości 
149.464 zł dotyczyła wypłacenia naleŜnych wynagrodzeń 
lekarzom zlikwidowanego Szpitala Kolejowego za godziny 
nadliczbowe wynikające z pełnionych dyŜurów.  
 
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 
Plan – 69.600 zł 
Wykonanie – 69.600 zł, tj. 100% 
 
Kwota wydatków w tym rozdziale związana jest z 
przyznaniem w 2003 roku dotacji celowych z budŜetu 
miasta na inwestycje, modernizację oraz zakup sprzętu 
dla Przychodni Specjalistycznej. Dotacja ta została 
wykorzystana w całości. Więcej informacji na temat 
inwestycji znajduje się w części opracowania dotyczącej 
załącznika inwestycyjnego. Przychodnia Specjalistyczna 
w Olsztynie jako samodzielny publiczny zakład opieki 
zdrowotnej została utworzona uchwałą Nr XIII/138/99 
Rady Miejskiej w Olsztynie dnia 23 czerwca 1999 roku. W 
2003 roku Przychodnia udzieliła ogółem ponad 250 
tysięcy świadczeń: 

- specjalistycznych ambulatoryjnych, 
- zapobiegawczo-leczniczych, 
- konsultacyjnych, 
- rehabilitacyjnych, 
- badań diagnostycznych. 

Zasięg działalności placówki obejmuje rejon Warmińsko-
Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ale 
pacjentami bywają równieŜ turyści i inne osoby 
przebywające czasowo w Olsztynie. Źródłem uzyskiwania 
przychodów Przychodni na działalność bieŜącą jest 
wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie 
zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
zakładami podstawowej opieki zdrowotnej, niepublicznymi 
zakładami opieki zdrowotnej, zakładami pracy, jak równieŜ 
na rzecz osób prywatnych. PoniewaŜ środki te nie 
wystarczają na funkcjonowanie placówki, dodatkowym 
źródłem przychodów są środki uzyskane z wynajmu 
części pomieszczeń na gabinety lekarskie. Niewielkie 
kwoty stanowią równieŜ darowizny. Największe koszty 
Przychodni związane były z wydatkami osobowymi oraz 
zuŜyciem materiałów i energii. Przychody Przychodni w 
2003 roku wyniosły 4.129.300 zł, z czego 2.397.324 zł 
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pochodziło z kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. Wydatki natomiast osiągnęły poziom 
4.316.100 zł, w tym 2.365.084 zł dotyczyło wydatków 
osobowych. Zatrudnienie w Przychodni uległo w 2003 
roku zmniejszeniu o 4,1 etatów i na dzień 31 grudnia 
wyniosło 87,23 etatów.  
 
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 
Plan – 61.689 zł 
Wykonanie – 60.544 zł, tj. 98,1% 
 
Aktem prawnym regulującym proces zwalczania 
narkomanii jest ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o 
przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 
198, z późn. zm.). Na jednostki samorządu terytorialnego 
nakłada ona obowiązek realizacji zadań, które obejmują 
między innymi: działalność wychowawczą i 
zapobiegawczą, leczenie, rehabilitację i readaptację osób 
uzaleŜnionych oraz ograniczanie szkód zdrowotnych 
spowodowanych uŜywaniem środków odurzających lub 
substancji psychotropowych. Podmiotem wykonującym 
ww. zadania jest Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów 
UzaleŜnień, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej 
Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień. Plan 
wydatków na realizację zadań z zakresu zwalczania 
narkomanii nie był zmieniany w ciągu roku i wynosił 
61.689 zł, z czego wykorzystano 98,1%, tj. 60.544 zł, 
(36% wykonanych wydatków dotyczyło wynagrodzeń 
osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń przy 
zatrudnieniu wynoszącym 1 etat). Do Poradni 
Psychoprofilaktyki Problemów UzaleŜnień zgłosiło się w 
2003 roku łącznie 3.370 osób, z których przyjęto 2.533 
osoby, udzielono takŜe anonimowych porad 
telefonicznych dla 3.051 osób. Opracowano ponadto 
program z zakresu problematyki narkomanii 
dla pracowników Sądu Rejonowego w Olsztynie oraz  
zorganizowano: 

- superwizje dla uczestników warsztatów z zakresu 
problematyki uzaleŜnień, 

- spotkanie z pedagogami pt. „Programy profilaktyczne 
w szkołach”, 

- warsztaty dla specjalistycznych grup zawodowych z 
zakresu problematyki uzaleŜnień, 

- szkolenie dla sędziów i kuratorów Sądu Rejonowego w 
Olsztynie, 

- trening dla osób współuzaleŜnionych prowadzony 
przez pracownika Instytutu Psychologii Zdrowia w 
Warszawie, 

- zajęcia edukacyjne dla pracowników socjalnych ze 
Szwecji, Danii oraz pracowników Ośrodka Leczenia 
UzaleŜnień z Irkucka w Rosji. 

 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
Plan – 2.439.420 zł 
Wykonanie – 2.141.221, tj. 87,8% 
 
Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem 
alkoholizmowi zaplanowano na 2003 rok kwotę w 
wysokości 1.085.000 zł, równą wielkości planowanych do 
uzyskania dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. W ciągu roku została 
ona zwiększona o 1.354.420 zł, w wyniku czego plan 
wydatków ogółem na koniec roku wyniósł 2.439.420 zł. 
Wykonanie wydatków osiągnęło poziom 87,8%, tj. 
wyniosło ogółem 2.141.221 zł. Jego struktura kształtowała 
się w następujący sposób: 
a) wydatki osobowe wraz z pochodnymi – 488.665 zł, tj. 

22,3% planu (zatrudnienie wyniosło 17 etatów), 
b) wydatki rzeczowe – 1.005.847 zł, tj. 47% planu (w 

głównej mierze były to materiały do realizacji szkoleń 

oraz programów profilaktycznych, informacyjnych 
i edukacyjnych). 

 
Ponadto, w ramach rozdziału 85154 zaplanowano remont 
obiektu przy ul. E. Plater. W związku z uniewaŜnieniem 
pierwszego przetargu, uchwałą Rady Miasta Olsztyn 
Nr XX/263/03 z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie 
wydatków budŜetu Miasta Olsztyn, które w 2003 roku nie 
wygasają z upływem roku budŜetowego postanowiono, Ŝe 
termin realizacji remontu ww. obiektu upłynie 30 listopada 
2004 roku. Oprócz tego, dokonano zakupów 
inwestycyjnych, tj. rzutnika multimedialnego, alkometru 
oraz kamer w systemie telewizji przemysłowej, które 
zamontowano w Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. 
Metalowej 5. Szersze informacje na ten temat zawarte 
zostały w odrębnej części niniejszego opracowania. Na 
dość niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale 
wpłynęło późne (grudniowe) zwiększenie wydatków w 
związku ze wzrostem dochodów z tytułu udzielania 
zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych oraz 
niezrealizowanie kilku punktów w zadaniach Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Opis zrealizowanych wydatków w podziale 
na merytoryczne zadania Programu zawarto w odrębnej 
części niniejszego opracowania. 
 
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz świadczenia dla osób nie obj ętych 
obowi ązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym 
Plan – 1.368.382 zł 
Wykonanie – 1.368.317, tj. 100% 
 
Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nie 
objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego jest 
zadaniem z zakresu administracji rządowej wykonywanym 
przez powiat i w całości finansowanym środkami z 
budŜetu państwa. Na dzień 1 stycznia 2003 roku plan 
w tym zakresie wynosił 1.668.000 zł. W ciągu roku 
decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego został 
zmniejszony o kwotę 299.618 zł i w efekcie na koniec roku 
wyniósł 1.368.382 zł. Realizacja planu wydatków wyniosła 
100%, tj. 1.368.317 zł. Wskazana kwota pokryła koszty:  
 
a) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez 

Miejski Urząd Pracy za osoby bezrobotne pozostające 
bez prawa do zasiłku – 1.327.648 zł, 

b) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 
wychowanków przebywających w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (38.383 zł), z tego: 
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 
(12.242 zł), Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy (300 zł), Dom Dziecka (23.353 zł), 
Rodzinny Dom Dziecka (682 zł) oraz Rodzinny Dom 
Dziecka Nr 2 (1.806 zł), 

c) składek za ubezpieczenia zdrowotne dzieci 
przebywających w Domu Małego Dziecka, 
funkcjonującego w strukturze Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej – 1.972 zł.  

Ponadto, Miejski Urząd Pracy poniósł nieplanowany 
wydatek w wysokości 314 zł z tytułu odsetek od 
nieterminowego przekazania składki zdrowotnej za 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dotacja celowa z 
budŜetu państwa przeznaczona na ten cel wpłynęła 
z opóźnieniem na rachunek bankowy budŜetu Miasta 
Olsztyn). 
 
Rozdział 85195 Pozostała działalno ść 
Plan – 74.724 zł 
Wykonanie – 46.211 zł, tj. 61,8% 
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Wydatki sklasyfikowane w ramach pozostałej działalności 
w ochronie zdrowia związane były z wykonywaniem 
zapisów uchwały Nr XIII/137/99 Rady Miejskiej w 
Olsztynie z dnia 23 czerwca 1999 roku w sprawie załoŜeń 
do reformy miejskiej ochrony zdrowia w Olsztynie, 
uchwały Nr XXVIII/522/2000 Rady Miejskiej w Olsztynie z 
dnia 24 maja 2000 roku w sprawie przyjęcia Programu 
„Zintegrowany System Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej” – strategia dla Miasta Olsztyna oraz uchwały 
Nr XLVIII/712/01 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 czerwca 
2001 roku w sprawie przystąpienia Miasta Olsztyn 
do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Środki 
budŜetowe w wysokości 74.724 zł, zaplanowane na 
realizację ww. zadań zostały wydatkowane w 61,8% na 
kwotę 46.211 zł, z tego:  
1) dotacje celowe z budŜetu dla podmiotów nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 
realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej (§ 2830) – 17.952 zł (100% planu); na 
mocy uchwały Nr XXXII/555/2000 Rady Miejskiej w 
Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu 
miasta Olsztyna oraz sposobu jej rozliczania i kontroli 
wykonywania zleconego zadania dotacje otrzymały:  
a) Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej 

„Anonimowy Przyjaciel” (szkolenie wolontariuszy), 
b) Polski Czerwony KrzyŜ (szkolenia z zakresu 

pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli 
przedmiotów takich, jak: chemia, fizyka, wf), 

c) Olsztyński Klub „Amazonki” (edukacja młodzieŜy 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
zakresie profilaktyki raka piersi), 

d) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (cykl spotkań 
edukacyjnych dla chorych na cukrzycę), 

2) zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 4210) – 5.812 zł 
(96,9% planu w wysokości 6.000 zł); zakup dyplomów, 
nagród, upominków, kwiatów i tym podobnych rzeczy, 
w związku z organizacją takich obchodów, jak: 
Światowy Dzień Zdrowia, Maj – Miesiąc dla Zdrowia, 
Dzień Pielęgniarki i PołoŜnej, Światowy Dzień Bez 
Tytoniu, Czerwiec – Miesiąc Walki z Rakiem, Dzień 
Dziecka, Majówka Diabetyków, Marsz RóŜowej 
WstąŜki, 

3) zakup usług w zakresie promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej mieszkańców Olsztyna, druk plakatów na 
potrzeby organizacji Światowego Dnia Zdrowia, druk 
kalendarzy na podstawie prac wykonanych przez 
uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w 
Olsztynie nt. „Zdrowy Styl śycia w Dobie ZagroŜenia 
AIDS” – 22.447 zł (44,2% planu w wysokości 
50.772 zł). 

Poziom wykonania planu zdeterminował niski procent 
wykorzystania środków na zakup usług. W IV kwartale 
roku nie doszła między innymi do skutku realizacja umowy 
w zakresie archiwizacji kart pacjentów zlikwidowanego 
Zakładu Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej (10.000 zł). Nie 
wydano takŜe planowanych 5.000 egzemplarzy 
informatora pn. „ZdąŜyć przed Rakiem” (13.420 zł) oraz 
nie wydrukowano 5.000 egzemplarzy ulotek o tematyce 
przeciwdziałania gruźlicy (3.773 zł). 
 
DZIAŁ 853 POMOC SPOŁECZNA 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późn. zm.), 
obowiązek wykonywania zadań z zakresu pomocy 
społecznej spoczywa między innymi na organach 
jednostek samorządu terytorialnego. Pomocy na 
zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i 
rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, 

bezdomności, ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 
bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, 
alkoholizmu i narkomanii oraz trudności w przystosowaniu 
do Ŝycia po opuszczeniu zakładu karnego. Ustawa 
klasyfikuje zadania z zakresu pomocy społecznej w 
sposób następujący: 
- zadania zlecone gminie, tj. przyznawanie i wypłacanie 

zasiłków (rozdział 85314), rent socjalnych (rozdział 
85314), opłacanie składek na ubezpieczanie 
społeczne i zdrowotne (rozdziały 85313 i 85314), 
wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych 
i wychowawczych (rozdział 85316), świadczenie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 
85328), prowadzenie środowiskowych domów 
samopomocy (rozdział 85303) oraz utrzymanie 
ośrodka pomocy społecznej (rozdział 85319), 

- zadania zlecone wykonywane przez powiat, w których 
zawiera się między innymi: wypłacanie zasiłków 
rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych 
(rozdział 85316), pomoc uchodźcom (rozdział 85331) 
oraz utrzymywanie powiatowego centrum pomocy 
rodzinie (85318), 

- zadanie własne gminy, tj. prowadzenie ośrodków 
wsparcia o zasięgu lokalnych (rozdział 85303),  

- przyznawanie zasiłków celowych, udzielanie pomocy 
w naturze (m.in. na ekonomiczne usamodzielnianie), 
udzielanie schronienia, posiłku, ubrania (rozdział 
85314) oraz prowadzenie ognisk wychowawczych, 
świetlic i klubów środowiskowych (rozdział 85303), 

- zadania własne powiatu, do których zaliczamy: 
prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym (rozdział 85302), prowadzenie 
specjalistycznego poradnictwa i ośrodków interwencji 
kryzysowej (85320), ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych (rozdział 85326) oraz  placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (rozdział 85301). 

 
Zadania z zakresu pomocy społecznej, finansowane w 
dziale 853 realizują: 

- Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, 
- Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
- Dom Dziecka, 
- Rodzinny Dom Dziecka, 
- Rodzinny Dom Dziecka Nr 2, 
- Świetlica Terapeutyczna Nr 1, 
- Świetlica Terapeutyczna Nr 2, 
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
- Dom Pomocy Społecznej Kombatant, 
- Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie przy ul. 

Bałtyckiej (powołany uchwałą Nr XVIII/260/03 z dnia  
26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej 37a w 
Olsztynie), 

- Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej (w 
zakresie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz 
wychowawczych). 

 
Poziom wydatków zaplanowanych na opiekę społeczną 
na 1 stycznia w wysokości 51.539.652 zł uległ w ciągu 
roku zwiększeniu o kwotę 3.573.423 zł, co związane było 
między innymi z decyzjami Wojewody, zmieniającymi 
wysokość dotacji, w szczególności:  

- kwota dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych gminie uległa 
zwiększeniu o 266.213 zł, 

- kwota dotacji na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej zleconych powiatowi uległa 
zmniejszeniu o 54.311 zł, 
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- kwota dotacji na realizację zadań własnych gminy 
uległa zwiększeniu o 3.474.724 zł, 

- kwota dotacji na realizację zadań własnych powiatu 
uległa zwiększeniu o 2.062.438 zł. 

 
Zmiany planu wydatków na opiekę społeczną w 2003 roku 
w układzie rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, prezentuje 
tabela. 

 
 
 
 
 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 
31.12.2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 853 Opieka społeczna: 51 539 652 55 113 075 3 573 423 6,9 54 884 625 99,6 
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 740 630 5 403 165 -337 465 -5,9 5 377 282 99,5 
85302 Domy pomocy społecznej 5 494 488 5 514 144 19 656 0,4 5 498 768 99,7 
85303 Ośrodki wsparcia 4 322 797 4 359 752 36 955 0,9 4 318 534 99,1 
85304 Rodziny zastępcze 1 482 917 2 651 584 1 168 667 78,8 2 651 584 100,0 
85305 śłobki 2 875 072 2 756 695 -118 377 -4,1 2 712 457 98,4 
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej 

271 400 389 117 117 717 43,4 380 942 97,9 

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne  

9 803 414 10 224 815 421 401 4,3 10 224 812 100,0 

85315 Dodatki mieszkaniowe 9 500 000 11 280 000 1 780 000 18,7 11 279 882 100,0 
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 991 467 718 639 -272 828 -27,5 718 639 100,0 
85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 133 900 133 900 0 0,0 133 900 100,0 
85319 Ośrodki pomocy społecznej 4 428 057 4 538 735 110 678 2,5 4 533 340 99,9 
85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, 

mieszkania chronione i ośrodki interwencji 
kryzysowej 

181 902 180 980 -922 -0,5 177 505 98,1 

85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 260 068 269 072 9 004 3,5 269 072 100,0 
85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 204 232 211 134 6 902 3,4 210 399 99,7 
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze 
2 531 490 2 636 422 104 932 4,1 2 635 661 100,0 

85333 Powiatowe urzędy pracy 1 240 219 1 458 091 217 872 17,6 1 395 091 95,7 
85334 Pomoc dla repatriantów 0 60 113 60 113 - 50 843 84,6 
85346 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1 792 1 792 - 1 792 100,0 
85395 Pozostała działalność 2 077 599 2 324 925 247 326 11,9 2 314 122 99,5 

 
Wydatki związane ze świadczeniami opieki społecznej 
pochłonęły 14,4% wykorzystanego w 2003 roku budŜetu 
Miasta Olsztyn. Wyniosły 54.884.625 zł, co w odniesieniu 
do zaplanowanych wydatków w dziale 853 stanowi 
realizację w wysokości 99,6%. Źródłem finansowania 
wydatków były środki własne miasta (52,7% dokonanych 
wydatków, tj. 28.964.571 zł) i środki pochodzące z dotacji 

z budŜetu państwa (47,3% dokonanych wydatków, tj. 
25.920.054 zł). NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w grupie zadań 
zabezpieczonych środkami własnymi znalazły się równieŜ 
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m.in. 
orzekania o stopniu niepełnosprawności), których 
dofinansowanie ukształtowało się na poziomie 75.068 zł. 

 
Wydatki na opiek ę społeczn ą w latach 2001–2003, w układzie rozdziałów klasyfik acji bud Ŝetowej 

2001 2002 2003 Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 
w zł % w zł % w zł % 

1 2 3 4 5 6 7 
Dział 853 Opieka społeczna: 51 956 312 99,2 56 623 188 99,4 54 884 625   99,6 
85301 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 4 475 081 94,2 5 868 868 98,6 5 377 282 99,5 
85302 Domy pomocy społecznej 4 849 107 99,7 5 150 372 99,6 5 498 768 99,7 
85303 Ośrodki wsparcia 3 869 560 99,8 4 035 843 99,9 4 318 534 99,1 
85304 Rodziny zastępcze 2 000 400 100,0 2 760 021 100,0 2 651 584 100 
85305 śłobki 3 072 929 99,4 2 861 459 96,3 2 712 457 98,4 
85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 
0 0 395 092 99,3 380 942 97,9 

85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne 9 882 200 100,0 10 724 636 100,0 10 224 812 100 
85315 Dodatki mieszkaniowe 12 137 213 100,0 13 023 801 100,0 11 279 882 100 
85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 909 016 100,0 866 620 100,0 718 639 100 
85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 38 628 100,0 127 300 100,0 133 900 100 
85319 Ośrodki pomocy społecznej 4 321 884 99,4 4 097 991 100,0 4 533 340 99,9 
85320 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione 

i ośrodki interwencji kryzysowej 
180 182 98,2 187 666 96,9 177 505 98,1 

85321 Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 247 909 100,0 274 639 100,0 269 072 100 
85326 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 153 773 98,9 183 307 99,2 210 399 99,7 
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 778 043 100,0 2 837 421 99,9 2 635 661 100 
85333 Powiatowe urzędy pracy 1 436 043 98,6 1 374 099 100,0 1 395 091 95,7 
85334 Pomoc dla repatriantów 0 0 8 795 100,0 50 843 84,6 
85346 Dokształcanie nauczycieli 0 0 0 0 1 792 100 
85395 Pozostała działalność 1 604 344 97,9 1 845 258 95,2 2 314 122 99,5 

 
Rozdział 85301 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 
Plan – 5.403.165 zł 
Wykonanie – 5.377.282 zł, tj. 99,5% 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) 
placówki opiekuńczo-wychowawcze zapewniają dziecku 
całodobową ciągłą lub okresową opiekę oraz zaspokajają 
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niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym 
emocjonalne, społeczne, religijne, a takŜe zapewniają 
korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i 
kształcenia. Prowadzenie placówek opiekuńczo-
wychowawczych jest zadaniem własnym powiatu, 
na realizację którego zaplanowano na początku 2003 roku 
środki w wysokości 5.086.519 zł. Plan w ciągu roku uległ 
zmniejszeniu o 266.677 zł w związku z niŜszą niŜ 
zakładano liczbą wychowanków Domu Dziecka i na 
koniec roku wyniósł 4.819.842 zł. Realizacja planu 
wydatków w zakresie finansowania placówek opiekuńczo-
wychowawczych w 2003 roku ukształtowała się na 
poziomie 99,5% – wyniosła 4.793.971 zł, z czego 
wykonanie środków własnych wyniosło 1.892.166 zł, 
natomiast środków z dotacji z budŜetu państwa  
2.901.805 zł. Podział środków z dotacji z budŜetu państwa 
określają wymienione poniŜej stawki na jednego 
wychowanka: 

- Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 
1.917 zł, 

- Domu Dziecka – 1.371 zł, 
- Rodzinnego Domu Dziecka – 1.263 zł,  
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 – 1.263 zł, 
- Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 – 72 zł, 
- Świetlicy Terapeutycznej Nr 2 – 72 zł. 

Wymienione wyŜej jednostki objęły opieką łącznie około 
400 osób. Wydatki poniesione na finansowanie ich 
działalności wyniosły 89,2% planu całego rozdziału. 
Na sfinansowanie wydatków osobowych przeznaczono 
łącznie kwotę 3.506.958 zł, na którą złoŜyły się między 
innymi wynagrodzenia 52 nauczycieli oraz 44 
pracowników administracji i obsługi, wynagrodzenie za 
5.370 godzin ponadwymiarowych (119.016 zł), nagrody 
jubileuszowe (47.145 zł), nagrody dyrektora (10.440 zł) 
oraz odprawy emerytalne i rentowe (20.848 zł). Jednostki 
dokonały ponadto ustawowych odpisów na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 146.706 zł. 
Natomiast wśród wydatków rzeczowych największe 
obciąŜenie stanowiły wydatki związane z zakupem 
środków Ŝywności oraz z zakupem energii – w sumie 
około 10% wydatkowanych środków. Około 58 tysięcy 
złotych kosztował letni wypoczynek wychowanków z 
Domu Dziecka, zorganizowany w Mikoszowie i Szczyrku.  
W 2003 roku Urząd Miasta Olsztyn przeprowadził remont 
pomieszczeń po byłej kotłowni w Domu Dziecka w celu 
przekształcenia ich w salę rehabilitacyjną oraz dokonał 
remontu zmywalni w kuchni Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych. Dom Dziecka zakupił teŜ 
wyposaŜenie do pralni. Szersze informacje na temat 
wydatków inwestycyjnych znajdują się w odrębnej części 
niniejszego opracowania. W rozdziale 85301 ujęte były 
takŜe wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
związane z realizacją zadania własnego powiatu, jakim 
jest usamodzielnianie wychowanków placówek 
opiekuńczo-wychowawczych (tj. Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domu Dziecka). 
Wydatki na ten cel wyniosły 272.247 zł, co stanowiło 
100% planu w zakresie usamodzielnienia. W ramach 
rozdziału 85301 udzielono równieŜ dotacji podmiotowej 
dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych, mającej na celu zapewnienie dzieciom opieki 
i wychowania poprzez dofinansowanie świetlic 
środowiskowych. Dotacje, o których mowa otrzymały: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na prowadzenie utworzonej 
w roku 2003 świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 13 i 
Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz 
Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archiprezbiteratu 
Olsztyńskiego funkcjonującego przy Domu Dziennego 
Pobytu Dziecka „Arka”. Wydatki na ten cel pochłonęły 
kwotę 164.400 zł (tj. 100% planu), z czego 131.568 zł 

pochodziło ze środków własnych miasta, natomiast 
32.832 zł ze środków z dotacji z budŜetu państwa.  
 
Rozdział 85302 Domy Pomocy Społecznej 
Plan – 5.514.144 zł 
Wykonanie – 5.498.768 zł, tj. 99,7% 
 
Domy pomocy społecznej, w załoŜeniach wyraŜonych w 
rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
15 września 2000 roku w sprawie domów pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929, z późn .zm.) winny 
zapewniać swym mieszkańcom całodobową opiekę oraz 
zaspakajać niezbędne potrzeby: 

- bytowe, tj. zapewnienie miejsca zamieszkania, 
wyŜywienie, odzieŜy i obuwia, 

- opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w 
podstawowych czynnościach Ŝyciowych, pielęgnacji, 
niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych, 

- wspomagające, polegające na umoŜliwieniu udziału w 
terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i 
aktywizowaniu mieszkańców, umoŜliwieniu 
zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, 
zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności 
mieszkańców, stymulowaniu nawiązywania, 
utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i 
środowiskiem, działaniu zmierzającym do 
usamodzielnienia mieszkańca, i podjęcia przez niego 
pracy w  miarę jego moŜliwości oraz zapewnieniu 
bezpiecznego przechowywania środków pienięŜnych i 
przedmiotów wartościowych, 

- edukacyjne, zapewniające dzieciom pobieranie nauki 
oraz uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych. 

Wydatki w tym rozdziale związane były z 
funkcjonowaniem czterech domów pomocy społecznej, 
prowadzonych przez Miasto Olsztyn oraz z dotowaniem 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych. Na 2003 rok zaplanowano wydatki w 
wysokości 5.494.488 zł, które w ciągu roku zostały 
zwiększone o 19.656 zł do kwoty 5.514.144 zł. 
Z wymienionej kwoty 54,6% wydatków (3.008.470 zł) 
pochodziło z dotacji z budŜetu państwa przeznaczonej na 
realizację zadań własnych powiatu. Wykonanie wydatków 
na koniec 2003 roku wyniosło 5.498.768 zł, tj. 99,7%, z 
tego 2.490.298 zł, tj. 45,3% w ramach środków własnych 
oraz 3.008.470 zł, tj. 54,7% w ramach środków z dotacji 
z budŜetu państwa. Z puli środków własnych 54.068 zł 
przeznaczono na wydatki oraz zakupy inwestycyjne 
(modernizację drogi z bramą, schodami i ogrodzeniem 
oraz zakup sprzęt rehabilitacyjny i rozbudowę 
kserokopiarki w DPS Kombatant), które zostały omówione 
w części opracowania dotyczącej wydatków 
inwestycyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące 
konkretnych placówek przedstawiają się następująco: 
 

Dom Pomocy Społecznej dla Małych Dzieci 
funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizując zadania 
statutowe, Dom świadczy stacjonarną opiekę dzieciom do 
6 roku Ŝycia oraz kobietom w okresie ciąŜy i karmienia. 
W 2003 roku objął opieką stacjonarną 60 podopiecznych 
(33 osoby przebywające w Domu od 2002 roku oraz 27 
osób przyjętych w roku 2003, w tym 6 matek). W stosunku 
do podopiecznych świadczono usługi opiekuńczo-
wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne, diagnostyczne 
oraz socjalno-prawne. W wyniku wsparcia socjalnego oraz 
współpracy prowadzonej z organizacjami wspierającymi 
rodziny, w 2003 roku 44 dzieci opuściło placówkę, w tym: 

- 23 powróciło do domu rodzinnego, 
- 3 umieszczono w rodzinie zastępczej, 
- 11 umieszczono w rodzinie adopcyjnej, 
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- 7 skierowano do innych placówek. 
Od listopada 2003 roku Dom Pomocy Społecznej dla 
Małych Dzieci uruchomił pobyt dzienny w ramach 
programu „Równy start”, adresowanego do dzieci w wieku 
4-5 lat. Jego załoŜenia to: 

- zminimalizowanie problemów egzystencjalno-
bytowych rodziców, 

- naprawa relacji między rodzicami a dzieckiem, 
- prawidłowy rozwój dziecka. 

Poniesione w okresie w 2003 roku wydatki wyniosły 
1.277.654 zł, co stanowiło 99% planu. Najwięcej 
zrealizowanych wydatków dotyczyło zakupu energii, 
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 
wynagrodzeń osobowych i pochodnych od tych 
wynagrodzeń (zatrudnienie wyniosło 40 etatów). 
 

Dom Samotnej Matki z Dzieckiem zrealizował wydatki 
na poziomie 98,2%, tj. na kwotę 105.995 zł. Podobnie jak 
w DPS dla Małych Dzieci, najwyŜszy udział procentowy 
poniesionych wydatków dotyczył wynagrodzeń i 
pochodnych (Dom zatrudnia 2 osoby) oraz zakupu energii. 
Dom Samotnej Matki z Dzieckiem równieŜ funkcjonuje w 
strukturze MOPS. Posiada 3 filie miejskie (przy ul. 
Jagiełły, Mickiewicza i Kościuszki), które  w 2003 roku 
zapewniły schronienie 27 samotnym matkom oraz 61 
dzieciom. W ramach działań terapeutycznych 
8 mieszkanek wzięło udział w szkoleniu edukacyjnym, 
przeznaczonym dla kobiet mających problemy rodzinne i 
pobierających zasiłki z MOPS. Ponadto, 10 mieszkanek 
uczestniczyło w cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w 
ramach programu „śycie i miłość”. Dodatkowo mieszkańcy 
Domu brali udział w szeregu  imprez kulturalno-
oświatowych, sportowych, rekreacyjnych oraz w V 
Warmińsko-Mazurskich Dniach Rodziny. Realizując 
zadania statutowe Dom Samotnej Matki z Dzieckiem 
współpracował z Radą Osiedla Grunwaldzkiego, 
mieszkańcami Internatu Szkoły Medycznej oraz korzystał 
z usług wolontariatu w zakresie organizacji imprez.  
 

Dom Pomocy Społecznej Kombatant działa w oparciu 
o ustawę z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
społecznej i jest jednostką organizacyjną Miasta o 
charakterze ponadlokalnym, zapewniającą całodobową 
opiekę ludziom starym, przewlekle somatycznie chorym. 
Kombatant zaspokaja ponadto podstawowe potrzeby 
bytowe oraz potrzeby o charakterze opiekuńczym, 
wspomagającym, edukacyjnym, społecznym i religijnym, 
według indywidualnych potrzeb. Wszyscy mieszkańcy 
posiadają orzeczoną grupę niepełnosprawności, wobec 
czego potrzebują pomocy we wszystkich czynnościach 
Ŝyciowych. Na realizację zadań statutowych zaplanowano 
3.099.427 zł, z czego do końca roku wydatkowano 
3.099.427 zł, co stanowi 100% planu. Zadania, o których 
mowa finansowane były środkami własnymi w wysokości 
1.075.917 zł (w 97% pochodzącymi z opłat pensjonariuszy 
za pobyt w Domu), oraz środkami pochodzącymi z dotacji 
celowych z budŜetu państwa na realizację zadań 
własnych powiatu w wysokości 2.023.510 zł. 
Średniomiesięczny koszt pobytu w Domu jednego 
mieszkańca to 1.776 zł, z czego 611 zł pokrywają środki 
własne, natomiast 1.165 zł – środki z dotacji z budŜetu 
państwa. W Kombatancie przebywa 141 osób na pobyt 
stały oraz 30 osób na pobyt dzienny. Liczba oczekujących 
na przyjęcie według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku 
wynosi 133 osoby. Pensjonariusze DPS Kombatant 
mieszkają głównie w segmentach mieszkalnych 
jednoosobowych. Usytuowanie przy kaŜdym pokoju 
łazienki i przedpokoju wpływa na zwiększony pobór 
energii elektrycznej cieplnej i wody oraz zuŜycie środków 
czystości. Ponadto dodatkowe pomieszczenie takie, jak 

świetlice, sala gimnastyczna, sale rehabilitacji 
i fizykoterapii, czytelnia, gabinety zabiegowe oraz 
kuchenki oddziałowe równieŜ podwyŜszają koszty zuŜycia 
energii elektrycznej (w 2003 roku wyniosło ono 495.028 zł, 
tj. 293 zł miesięcznie na jednego mieszkańca).  
Wśród podopiecznych DPS Kombatant są osoby: 

- ze schorzeniami narządu ruchu  – 69 osób, 
- przewlekle somatycznie chore – 42 osoby, 
- cierpiące na Alzcheimera – 21 osób, 
- chorzy po wylewach i udarach – 9 osób. 

Wszyscy oni wymagają dodatkowej opieki w zakresie 
ubierania, karmienia oraz robienia pełnej toalety. WiąŜe 
się to ze zwiększonymi wydatkami na środki czystości, 
dezynfekcji, prania oraz zuŜycie wody (98.326 zł). 
Największe wydatki poniesione zostały na zakup środków 
Ŝywności – 315.000 zł, (dzienna stawka Ŝywieniowa 
jednego mieszkańca wynosi 6,12 zł) oraz wypłaty 
wynagrodzeń i pochodnych – 1.676.274 zł (DPS zatrudnia 
67 osób). W ramach wydatków majątkowych dokonano 
rozbudowy kserokopiarki, która wyniosła 6.013 zł oraz 
dodatkowo przeznaczono 17.322 zł środków własnych 
miasta na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dofinansowanego ze środków PFRON. Szczegółowe 
informacje na ten temat znajdują się w części opisowej 
do załącznika inwestycyjnego. Na mocy porozumienia 
trójstronnego zawartego przez Województwo Warmińsko-
Mazurskie, Obwód Bornholm w Danii oraz Obwód 
Kaliningradzki w Rosji, Dom Pomocy Społecznej 
Kombatant został wytypowany do wymiany doświadczeń 
w zakresie pomocy społecznej. Wydatki związane z 
delegacjami zagranicznymi wyniosły 536 zł, tj. 100% 
planu. Dom Pomocy Społecznej Kombatant uczestniczył 
w obchodach 650-lecia Miasta Olsztyn, w ramach których 
zorganizował: 

- majówkę Ludziom Złotego Wieku pod hasłem „Tylko w 
Olsztynie” (koszt 1.007 zł), 

- konkurs wiedzy o mieście pt. „650 lat Olsztyna” 
(nagrody ufundowane zostały przez sponsorów), 

- wystawa starych zdjęć Olsztyna (fotografie udostępnili 
mieszkańcy Domu). 

 
Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej w 

Olsztynie powołany został na podstawie uchwały 
Nr XVIII/260/03 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 listopada 
2003 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Bałtyckiej 37a w Olsztynie. Z dniem 1 
grudnia powstał dom dla osób starych oraz przewlekle 
somatycznie chorych, w tym kombatantów. Przedmiotem 
jego działalności jest świadczenie usług bytowych i 
opiekuńczych osobom wymagającym całodobowej opieki 
z powodu wieku lub choroby. Plan wydatków na 2003 rok 
wynosił 40.000 zł i był w całości finansowany środkami z 
dotacji z budŜetu państwa na realizację zadań własnych 
powiatu. Plan został wykonany w 100%. Większość 
środków pokryło wydatki osobowe (10.300 zł), zakup 
materiałów i wyposaŜenia (10.111 zł) oraz zakup usług 
pozostałych (14.050 zł). W 2003 roku Państwowy 
Fundusz Kombatantów sfinansował koszt pierwszego 
wyposaŜenia Domu na kwotę 200.000 zł. Dom zatrudniał 
14 osób w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 3 osoby na 
umowę zlecenie. 
 

Wydatki ujęte w rozdziale 85302 zawierają równieŜ 
dotację podmiotową dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych w wysokości 944.960 zł. W 
ramach tej kwoty udzielono dotacji: 
- Zakładowi Pracy Chronionej Polski Związek 

Niewidomych Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny 
przy ul. Paukszty (745.600 zł), w skład którego 
wchodzi Środowiskowy Dom Samopomocy, będący 
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placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i innymi 
zakłóceniami czynności psychicznych, które nie 
wymagają leczenia szpitalnego bądź opieki 
stacjonarnej oraz Dom Pomocy Społecznej, 
zapewniający całodobową opiekę 60 osobom 
niepełnosprawnym fizycznie (niewidomym oraz słabo 
widzącym), 

- Zarządowi Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Upośledzonych Umysłowo „Hostel” przy ul. 
Traktorowej (199.360 zł), prowadzącemu Dom 
Pomocy Społecznej, zapewniający całodobową opiekę 
20 osobom niepełnosprawnym intelektualnie. 

Łączna kwota pomocy sfinansowana została w całości z 
dotacji z budŜetu państwa i zrealizowano ją w 100%. 
 
Rozdział 85303 O środki wsparcia 
Plan – 4.359.752 zł 
Wykonanie – 4.318.534 zł, tj. 99,1% 
 
Funkcjonowanie ośrodków wsparcia jest formą 
świadczenia usług opiekuńczych, określonych w ustawie o 
pomocy społecznej. W myśl ustawy ośrodki wsparcia 
winny zapewniać podopiecznym całodzienny pobyt, 
podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-
kulturalne, rehabilitacyjne, edukacyjne, a takŜe posiłki w 
czasie pobytu. Na wydatki związane ze świadczeniem 
pomocy społecznej w formie ośrodków wsparcia 
zaplanowano 4.322.797 zł, w tym 538.099 zł stanowiły 
środki z budŜetu państwa. W ciągu roku kwota ta uległa 
zwiększeniu o 36.955 zł głównie na skutek decyzji 
Wojewody Warmińsko–Mazurskiego, który zwiększył 
dotację celową na funkcjonowanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 
Psychicznymi (znajdującego się w strukturze MOPS). Na 
koniec 2003 roku plan wyniósł 4.359.752 zł i został 
wykonany w 99,1%. W kwocie wykonania w wysokości 
4.318.534 zł zawarte jest bieŜące utrzymanie miejskich 
ośrodków wsparcia (funkcjonujących w strukturze 
organizacyjnej MOPS) oraz dotacja podmiotowa 
przekazana jednostce spoza sektora finansów 
publicznych – Zakładowi Pracy Chronionej Polski Związek 
Niewidomych Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny przy 
ulicy Paukszty na organizowanie i prowadzenie 
środowiskowego domu samopomocy – kwota 325.965 zł 
(finansowana z dotacji z budŜetu państwa). Wydatki 
rozdziału 85303 dotyczyły niŜej wymienionych ośrodków 
wsparcia: 
 

1. Schronisko dla Bezdomnych funkcjonuje od 1989 
roku. Składa się z dwóch parterowych pawilonów, w 
których łącznie znajduje się 106 miejsc noclegowych. W 
pawilonie „A” znajduje się 17 pokoi z 68 miejscami 
noclegowymi, w których przebywają osoby bezdomne, w 
większości nie posiadające Ŝadnego dochodu. Natomiast 
pawilon „B”, oddany do uŜytku w 1999 roku dysponuje 18 
pokojami z 38 miejscami noclegowymi. Mieszkają w nim 

osoby niepełnosprawne, posiadające własny dochód i 
uiszczające opłatę za swój pobyt (najniŜsza stawka 
wynosi 125,40 zł). Schronisko zapewnia wszystkim 
mieszkańcom miejsca noclegowe, wyŜywienie, środki 
czystości, lekarstwa, odzieŜ i obuwie. W zamian za to 
zobowiązuje ich do wspólnej pracy na rzecz swojego 
domu (samodzielnego przygotowania posiłków, sprzątania 
pomieszczeń i terenu wokół Schroniska). W 
analizowanym okresie średniomiesięcznie przebywało w 
schronisku 156 osób, z czego najwięcej w okresie 
zimowym. Większość bezdomnych to męŜczyźni w 
przedziale wiekowym 18-89 lat z przewagą osób powyŜej 
50 roku Ŝycia, pozostający w bezdomności od kilku do 
kilkudziesięciu lat. W schronisku przebywają równieŜ 
kobiety (według stanu na 31 grudnia – 17 kobiet). Wydatki 
poniesione w związku z funkcjonowaniem Schroniska 
wyniosły 560.693 zł, tj. 98,4% planu. W głównej mierze 
dotyczyły one wynagrodzeń i pochodnych (w Schronisku 
pracuje 12 osób), zakupu energii, Ŝywności oraz usług 
pozostałych. Własnym nakładem sił udało się w placówce 
przeprowadzić najpilniejsze prace remontowe. 
Wyremontowano pokoje, pomieszczenia biurowe, 
magazyn Ŝywności, łazienkę oraz wykonano 40 metrów 
bieŜących ogrodzenia. 
 

2. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy 
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest zadaniem 
zleconym gminie, na realizację którego zaplanowano 
łącznie 358.472 zł. Wykonanie w okresie od stycznia do 
grudnia uplasowało się na poziomie 100% (kwota  
358.472 zł). Około 93% ww. kwoty stanowią środki 
pochodzące z dotacji z budŜetu państwa, przekazywane 
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej na 
finansowanie wydatków wymienionego Środowiskowego 
Domu Samopomocy. Największe obciąŜenie stanowiły 
koszty osobowe (dotyczące 11 etatów) oraz związane z 
zakupem energii i wyŜywienia. Realizując zadania 
statutowe, placówka przywraca zdolność osób z 
zaburzeniami psychicznymi do samoopieki, prowadzi 
rehabilitację zawodową i społeczną oraz kształtuje 
umiejętności pensjonariuszy do spędzania wolnego czasu. 
Dom posiada 60 miejsc statutowych. Średniomiesięcznie 
obejmował opieką 62 osoby, ogółem ze wsparcia placówki 
skorzystało 87 osób. W procesie rehabilitacji 
psychiatrycznej prowadzone są zajęcia pod kierunkiem 
instruktorów terapii zajęciowej, pielęgniarki oraz lekarza 
psychiatry. Ponadto praca grupowa i indywidualna 
realizowana jest w pracowniach: plastycznej, krawiecko-
tkackiej oraz  gospodarstwa domowego. Oprócz tego 
prowadzona jest gimnastyka ogólnokondycyjna, 
choreoterapia, muzykoterapia, biblioterapia.  
 

3. Dzienne Domy Pomocy Społecznej funkcjonują w 
strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i zatrudniają 88 pracowników. W ich skład 
wchodzi dziesięć placówek usytuowanych w róŜnych 
punktach Olsztyna.  

Wykaz dziennych domów pomocy społecznej w Olsztynie  
Nazwa placówki Osoby obj ęte opiek ą Liczba 

miejsc 
Liczba osób 

korzystaj ących 
osób 

Średnia 
miesi ęczna 
liczba osób 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „NASZ DOM” 
ul. Kołobrzeska 6 

emeryci i renciści 40 74 62 

Dzienny Dom Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych 
ul. Dąbrowszczaków 3 

niepełnosprawni ruchowo, chorzy na choroby 
reumatyczne oraz stwardnienie rozsiane 

40 141 111 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej „NASZA CHATA” 
ul. Mickiewicza 17/1 

inwalidzi wzroku 40 79 63 

Dzienny Dom Pomocy  
„NASZA PRZYSTAŃ” 
ul. Bałtycka 81 

emeryci i renciści 25 51 40 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
ul. Orłowicza 7 

niepełnosprawni ruchowo, chorzy na choroby 
reumatyczne oraz stwardnienie rozsiane 

40 95 75 

Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Niesłyszących inwalidzi słuchu 25 87 50 
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„GEST” 
ul. Kętrzyńskiego 3/1 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 
ul. Fałata 2 

osoby z chorobą Alzcheimera 30 48 35 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy 
Niepełnosprawnej 
ul. Świtezianki 4 

dzieci z poraŜeniem mózgowym, przepukliną 
oponowo-rdzeniową, zespołem Downa oraz 
zaburzeniami neurologicznymi 

24 33 23 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy 
ul. Rzepakowa  

dzieci i młodzieŜ z problemami szkolnymi 40 122 39 

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy 
ul. Wiecherta 23a  

dzieci i młodzieŜ z problemami szkolnymi 50 112 63 

OGOŁEM  354 842 561 

 
Wydatki, poniesione w związku z działalnością Ośrodków 
wyniosły 3.046.424 zł, tj. 99% planu całorocznego. 
Analogicznie do wymienionych wcześniej jednostek, 
finansowanych z rozdziału 85303, w większości związane 
były z wypłatą wynagrodzeń i dokonaniem odpisów na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w sumie 72% 
poniesionych wydatków). 
 
Rozdział 85304 Rodziny zast ępcze 
Plan – 2.651.584 zł 
Wykonanie – 2.651.584 zł, tj. 100% 
 
Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 
realizowanych przez powiat naleŜy organizowanie pomocy 
w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy 
pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów przyjmowania i 
utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Pierwotny plan 
wydatków w tym zakresie wynosił 1.482.917 zł, z czego 
1.346.753 zł stanowiły środki z dotacji z budŜetu państwa, 
a pozostałe 136.164 zł pochodziło ze środków własnych 
Miasta. W trakcie roku plan wydatków został zwiększony 
do 2.651.584 zł na podstawie zawiadomień Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego o podjętych decyzjach 
zwiększających wysokość dotacji na ten cel o 1.114.143 zł 
oraz w związku ze zmianą przeznaczenia dotacji w 
wysokości 54.524 zł, dokonaną Zarządzeniem Nr 338 
Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 14 października 2003 
roku (po weryfikacji potrzeb w rozdziale 85301 Placówki 
opiekuńczo-wychowawcze przeniesiono kwotę 54.524 zł 
do rozdziału 85304). W/w działania adresowane są do 
dzieci, których rodzice pozbawieni zostali częściowo lub 
całkowicie opieki rodzicielskiej. W 2003 roku z tej formy 
pomocy, finansowanej ze środków z dotacji z budŜetu 
państwa, skorzystało 213 rodzin (w tym 266 dzieci) na 
kwotę 1.937.639 zł, z tego pomoc pienięŜna na częściowe 
pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie 
zastępczej wyniosła 1.913.000 zł, natomiast pomoc w 
postaci jednorazowego pokrycia wydatków związanych 
z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodzin 
zastępczych – 24.639 zł. Udzielono ponadto pomocy 
pienięŜnej mającej na celu usamodzielnienie i integrację 
ze środowiskiem 19 dzieci na kwotę 86.307 zł, oraz na 
kontynuację nauki – 98 dzieci na kwotę 491.474 zł. Ze 
środków własnych natomiast sfinansowano pomoc 
rzeczową na usamodzielnienie 28 dzieci na kwotę 
136.164 zł, tj. wykorzystano 100% środków własnych 
gminy zaplanowanych na ten cel.  
 
Rozdział 85305 śłobki miejskie 
Plan – 2.756.695 zł 
Wykonanie – 2.712.457 zł, tj. 98,4% 
 
Zespół śłobków Miejskich realizując zadania statutowe 
sprawuje dzienną opiekę i zapewnia wyŜywienie dzieciom 
w wieku od 4 miesięcy do 3 lat. Źródłem finansowania są 
środki pochodzące z budŜetu Miasta, które w 2003 roku 
zaplanowane zostały na poziomie 2.875.072 zł. Plan 
wydatków  został w ciągu roku zmniejszony o 118.377 zł 
w związku z przesunięciem etatu do Miejskiego Zespołu 

do spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych oraz likwidacją grupy w śłobku Nr 5. 
Plan na 31 grudnia 2003 roku wyniósł 2.756.695 zł, czego 
w wykonano 2.712.457 zł, tj. 98,4%. Na wymienioną 
kwotę złoŜyły się przede wszystkim wynagrodzenia 
osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, które 
razem osiągnęły poziom 2.128.205 zł tj. 78,5% całkowitej 
kwoty wydatków. Zatrudnienie w Zespole śłobków 
wyniosło 83,8 etatów. W 2003 roku funkcjonowały 4 Ŝłobki 
na łączną liczbę 245 miejsc. Średniomiesięczna ilość 
zapisanych dzieci wyniosła 256, natomiast 
średniomiesięczna ilość dzieci uczęszczających – 198. 
PowyŜsze dane kształtują wskaźnik wykorzystania miejsc 
na poziomie 77,34%. Opłata za pobyt dziecka do marca 
2003 roku wynosiła 141,70 zł, natomiast po opublikowaniu 
komunikatu Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w 
sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych opłata wzrosła do kwoty 144,40 zł. 
 
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 
pomocy społecznej 
Plan – 389.117 zł 
Wykonanie – 380.942 zł, tj. 97,9% 
 
Źródłem pochodzenia środków na finansowanie składek 
jest dotacja z budŜetu państwa na realizację zadania 
zleconego gminie. Na 2003 rok Wojewoda Warmińsko-
Mazurski przyznał kwotę 271.400 zł, którą w ciągu roku 
zwiększył do poziomu 389.117 zł. Plan został wykonany w 
97,9% z powodu wejścia w Ŝycie w ciągu roku ustawy z 
dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej (Dz. U.  
Nr 135 poz. 1268), zgodnie z którą z dniem 1 października 
2003 roku obowiązek wypłacania rent socjalnych przejął 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niewykorzystane 
środki w wysokości 8.175 zł zwrócone zostały 
Wojewodzie. W ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego opieką objęto 1.427 osób pobierających: 

- renty socjalne, przysługujące osobom pełnoletnim, 
całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa 
powstałego przed ukończeniem 18 roku Ŝycia, 
niezaleŜnie od uzyskiwanych dochodów, 

- zasiłki stałe, przysługujące osobom zdolnym do pracy, 
lecz nie pozostającym w zatrudnieniu ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem 
wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na 
bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym 
współdziałaniu w postępowaniu leczniczym, 
rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym, jeŜeli dochód 
rodziny nie przekracza półtorakrotnego minimum 
dochodowego (określonego art. 4 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej), a dziecko ma orzeczoną 
niepełnosprawność, 

- zasiłki stałe wyrównawcze, przysługujące osobom 
pełnoletnim samotnym, bądź w rodzinie, całkowicie 
niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, 
jeŜeli ich dochód jest niŜszy od minimum 
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dochodowego (określonego art. 4 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej), 

- gwarantowane zasiłki okresowe, przysługujące 
osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla 
bezrobotnych z powodu upływu okresu jego 
pobierania, jeŜeli dochód rodziny nie przekracza 
kryterium dochodowego (określonego w art. 4 ust 1 
ustawy o pomocy społecznej) i samotnie 
wychowującym co najmniej jedno dziecko do 7 roku 
Ŝycia. 

Jednostką realizującą zadanie, o którym mowa, jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
 
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład ki 
na ubezpieczenia społeczne 
Plan – 10.224.815 zł 

Wykonanie – 10.224.812, tj. 100% 
 
Przyznawanie oraz udzielanie zasiłków i pomocy w 
naturze obejmuje pakiet świadczeń pomocy społecznej 
zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz 
stanowiących zadania własne gminy. Wydatkowane na 
ten cel  środki wynoszą 10.224.812 zł, w tym środki 
własne – 2.068.581 zł, środki z dotacji z budŜetu państwa 
– 8.156.231 zł. Środki przeznaczone na realizację zadań 
własnych gminy wykorzystane zostały między innymi na: 
udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku, zakup 
odzieŜy, sprawianie pogrzebu oraz na wypłacanie 
zasiłków celowych przeznaczonych na opał, Ŝywność i 
opłaty bieŜące. Wykorzystanie środków przedstawia 
poniŜsza tabela. 

 
Forma pomocy Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenia 
Liczba osób w rodzinach Kwota 

świadczenia 
Schronienie 25 77 8.820 
Ubranie 56 215 17.270 
Świadczenia zdrowotne 486 1.093 21.614 
Zdarzenia losowe 18 71 29.580 
Sprawianie pogrzebu 20 22 30.022 
Posiłki 499 1.497 195.708 
Zasiłki celowe (na opał, Ŝywność, opłaty za mieszkanie) 3.695 9.337 1.751.700 
RAZEM 4.799 12.312 2.054.714 

 
Ze względu na brak moŜliwości zabezpieczenia 
wszystkich zgłoszonych potrzeb wydano 1.742 decyzje 
odmowne z powodu braku środków, nie spełniania 
ustawowego kryterium dochodowego bądź z powodu 
rozbieŜności między dochodem wykazywanym, a stanem 
faktycznym. 

W ramach realizacji zadań zleconych gminie wypłacono 
zasiłki stałe, wyrównawcze, okresowe, okresowe 
gwarantowane, macierzyńskie oraz opłacono składki 
na ubezpieczenie społeczne. Szczegółowe informacje 
przedstawia poniŜsza tabela. 

 
Forma pomocy Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenia 
Liczba osób w 

rodzinach 
Kwota 

świadczenia 
Zasiłek stały 263 957 1.060.600 
Zasiłek stały wyrównawczy 740 1.028 2.361.776 
Zasiłek okresowy gwarantowany 253 674 847.445 
Zasiłek okresowy 1.220 2.827 243.663 
Zasiłek  okresowy specjalny 213 437 35.644 
Renta socjalna 829 1.972 2.644.047 
Zasiłek macierzyński okresowy 353 1.163 331.272 
Macierzyński zasiłek jednorazowy 296 990 60.099 
Składka na ubezpieczenie społeczne 451 1.127 571.685 
RAZEM 4.618 11.175 8.156.231 

 
Ponadto, wydano 143 decyzje odmowne z powodu braku 
środków oraz nie spełniania kryteriów, wynikających z 
ustawy o pomocy społecznej. Oprócz wyŜej wymienionych 
form pomocy, na podstawie art. 20 ustawy z dnia  
9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 
1118 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/500/98 Rady 
Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 lutego 1998 roku w 
sprawie wyraŜenia woli umoŜliwienia dwóm rodzinom 
narodowości polskiej z Kazachstanu powrotu do kraju 
i osiedlenia na terenie miasta Olsztyna, udzielono pomocy 
repatriantom z Kazachstanu, którzy przybyli do Olsztyna 
w lipcu 2003 roku. Początkowo na ten cel zaplanowano 
kwotę 35.000 zł. JednakŜe dzięki ofiarności sponsorów 
moŜliwe było wyposaŜenie mieszkania repatriantów 
w niezbędny sprzęt i meble, a planu wydatków został 
zmniejszony o kwotę 21.130 zł. Ostatecznie plan 
wydatków na ww. cel wyniósł 13.867 zł i został wykonany 
w 100%. Środki przeznaczono na: 

- świadczenia w ramach pomocy społecznej (zasiłki dla 
repatriantów) – 8.827 zł, 

- zakup drobnego wyposaŜenia mieszkania – 436 zł, 
- zakup energii (tj. opłacenie rachunków za energię i 

gaz) – 150 zł, 

- zakup sług pozostałych (tj. pokrycie kosztów 
transportu, opłacenie czynszu za mieszkanie, pokrycie 
kosztów tłumaczenia dokumentów itp.) – 4.450 zł. 

 
Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe 
Plan – 11.280.000 zł 
Wykonanie – 11.279.882 zł, tj. 100% 
 
Dodatki mieszkaniowe przysługują osobom, które 
posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego i ponoszą wydatki związane z jego 
zajmowaniem oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny 
bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im 
lokal zamienny albo socjalny, jeŜeli średni miesięczny 
dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 
okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złoŜenia 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie 
przekracza 175% kwoty najniŜszej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w 
gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu 
złoŜenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przyznaje – na 
wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, 
prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej. 
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości, 
finansowania i wypłacania dodatków określa ustawa z 
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dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Wypłata dodatków 
mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Przed 
wejściem w Ŝycie nowej ustawy o dochodach jednostek 
samorządu, tj. do końca 2003 roku gminy otrzymywały 
dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie 
tego zadania, w granicach kwot określonych w budŜetach 
wojewodów, proporcjonalnie do zapotrzebowania na 
dotację, wynikającego z kwartalnych wniosków o 
przyznanie dotacji. Plan wydatków na dzień 1 stycznia 
2003 roku przewidywał na wypłatę dodatków 
mieszkaniowych wyłącznie środki własne w wysokości 
9.500.000 zł, gdyŜ nie znana była jeszcze kwota dotacji na 
ten cel. Decyzją Nr FB 8/03 z dnia 31 stycznia 2003 roku 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał Gminie Olsztyn 
dotację celową w wysokości 713.379 zł, a następnie na 
podstawie kwartalnych wniosków Gminy, o których mowa 
wyŜej, sukcesywnie informował o jej zmianie. Do końca 
grudnia kwota przyznanych dotacji celowych wyniosła 
3.306.946 zł. Na potrzeby wypłat dodatków 
mieszkaniowych zabezpieczono ponadto środki własne w 
wysokości 7.973.054 zł. Zaplanowane wydatki zostały 
zrealizowane prawie w całości, na kwotę 11.279.882 zł, 
z tego:  
- wydatki finansowane ze środków własnych – 

7.972.936 zł (100% planu bez 118 zł), 
- wydatki finansowane w ramach dotacji celowej – 

3.306.946 zł (100% planu). 
 
Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i 
wychowawcze 
Plan – 718.639 zł 
Wykonanie – 718.639 zł, tj. 100% 
 
Zasady wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 
wychowawczych określa ustawa z dnia 1 grudnia 1994 
roku o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i 
wychowawczych (Dz. U. z 1998 roku Nr 102, poz. 651 z 
późn. zm.). W świetle wymienionej ustawy zasiłek 
rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie 
uprawnionego nie przekracza 50% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych 
za ten sam rok kalendarzowy. Zasiłek rodzinny moŜe być 
wypłacany na dziecko do 16 lub, jeśli się kształci, do 20 
roku Ŝycia oraz  małŜonka, który przekroczył wiek 60 lat – 
kobieta,  lub 65 lat – męŜczyzna, albo jest w 
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawny, 
lub teŜ sprawuje opiekę nad dzieckiem, któremu 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek pielęgnacyjny 
przysługuje niepełnosprawnemu dziecku w wieku do lat 
16, dziecku powyŜej 16 roku Ŝycia jeśli jest 
niepełnosprawne w stopniu znacznym bądź w stopniu 
umiarkowanym, jeŜeli niepełnosprawność powstała w 
wieku uprawniającym do zasiłku rodzinnego oraz osobie, 
która ukończyła 75 lat Ŝycia. Zasiłek, o którym mowa 
wynosi 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Natomiast zasiłki wychowawcze wypłacane są osobom 
uprawnionym do urlopu wychowawczego, jeśli miesięczny 
dochód na osobę w rodzinie uprawnionego nie przekracza 
25% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. 
Zgodnie z w/w ustawą zasiłki finansowane są z budŜetu 
państwa. W budŜecie Miasta Olsztyn na 2003 rok 
zaplanowane środki z dotacji celowej wynosiły pierwotnie 
991.467 zł, następnie decyzjami Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego zmniejszone zostały do poziomu 718.639 zł. 
Wykonanie wydatków wyniosło 100%, udzielono pomocy 
579 rodzinom, tj. 726 osobom. Środki zostały 
rozdysponowane przez: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 655.478 zł, w 
tym: 
- zasiłki rodzinne dla 240 osób w wysokości  

114.855 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne dla 395 osób w wysokości 

540.623 zł, 
b) Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej – 

63.161 zł, w tym: 
- zasiłki rodzinne dla 86 osób w wysokości 46.735 zł, 
- zasiłki pielęgnacyjne dla 9 osób w wysokości  

16.426 zł. 
 
Rozdział 85318 Powiatowe centra pomocy rodzinie 
Plan – 133.900 zł 
Wykonanie – 133.900 zł, tj. 100% 
Wydatki ponoszone w ramach w/w rozdziału obejmują 
koszty rzeczowe związane z obsługą i prowadzeniem 
rodzin zastępczych oraz wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń 4 pracowników, którzy:  

- przeprowadzają wywiady środowiskowe u rodzin 
ubiegających się o przyjęcie dziecka,  

- wizytują, wspólnie z pedagogami ośrodka 
adopcyjnego, środowiska w celu sprawdzenia 
prawidłowego wykonywania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej, 

- przeprowadzają wywiady środowiskowe u osób 
ubiegających się o pomoc jednorazową bądź pomoc 
na kontynuowanie nauki, 

- dokonują zakupu wyprawek rzeczowych dla osób 
usamodzielnianych. 

Wydatki na ten cel zaplanowane zostały w wysokości 
133.900 zł i wykonane zostały w 100%. 
 
Rozdział 85319 O środki Pomocy Społecznej 
Plan – 4.538.735 zł 
Wykonanie – 4.533.340 zł, tj. 99,9% 
 
Wydatki budŜetowe rozdziału 85319 związane są z 
funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
jako jednostki organizacyjnej. Na ten cel zaplanowano w 
budŜecie kwotę 4.538.735 zł, na którą składają się środki 
własne w wysokości 2.644.065 zł oraz dotacja celowa z 
budŜetu państwa na realizację zadania zleconego gminie 
w wysokości 1.894.670 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 
w 2003 roku 4.533.340 zł, co stanowi 99,9% 
zaplanowanej kwoty. W rozdziale tym ujęte są między 
innymi płace 81,5 etatu pracowników socjalnych 
pracujących w 10 punktach pomocy społecznej 
rozmieszczonych na terenie Olsztyna, wynagrodzenie 48 
pracowników administracji oraz koszty rzeczowe związane 
z prowadzoną działalnością. Pracownicy socjalni 
przeprowadzają wywiady środowiskowe, wydają decyzje 
administracyjne, umawiają podopiecznych do odbioru 
świadczeń, kierują do rodzin zastępczych, rozliczają i 
odprowadzają składki ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych, organizują kolonie i posiłki w szkołach, 
organizują pomoc repatriantom. NaleŜy równieŜ 
podkreślić, Ŝe MOPS prowadzi, jako zadanie statutowe 
obsługę finansowo -księgową i prawną jednostek 
zgrupowanych w jego strukturze organizacyjnej takich jak: 
Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Dom Pomocy 
Społecznej dla Małych Dzieci, Dom Samotnej Matki z 
Dzieckiem, Schronisko dla Bezdomnych oraz Ośrodek 
Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto wykonuje 
czynności związane z usamodzielnieniem pienięŜnym i 
rzeczowym wychowanków Domu Dziecka, dzieci 
opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-
wychowawcze. Zakup inwestycyjny (samochodu 
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osobowego) przedstawiony został w odrębnej części 
niniejszego opracowania. 
 
Rozdział 85320 Jednostki specjalistycznego 
poradnictwa, mieszkania chronione i o środki 
interwencji kryzysowej 
Plan – 180.980 zł 
Wykonanie – 177.505 zł, tj. 98,1% 
 
Realizacją zadań rozdziału 85320 zajmuje się Miejski 
Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego (w 
którym zatrudnienie wyniosło 5,5 etatu) funkcjonujący 
w strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. W okresie od stycznia do grudnia 2003 roku 
Ośrodek udzielił w sumie 2.574 porad dla 1.913 rodzin (tj. 
dla 5.069 osób w rodzinach), w tym: 
  1) 1.727 porad prawnych w zakresie spraw: 

- mieszkaniowych (eksmisja, zaległości czynszowe), 
- alimentacyjnych (egzekwowanie alimentów za 

pośrednictwem komornika), 
- rentowych (orzekanie o stopniu niepełnosprawności, 

naliczanie rent i emerytur), 
- pracowniczych (zwolnienia, wadliwe umowy o pracę, 

choroby zawodowe), 
- separacji i rozwodu (przemoc w rodzinie, zniesienie 

wspólnoty majątkowej), 
- innych (uzaleŜnienia, bezrobocie, bezdomność, 

stosunki sąsiedzkie, konflikty rodzinne itp.), 
  2) 385 porad pedagogicznych w zakresie spraw: 

- opiekuńczo-wychowawczych, 
- prowadzenia gospodarstwa domowego w rodzinach 

niepełnych i wielodzietnych, 
- ochrony macierzyństwa, 

  3) 462 porady psychologiczne w zakresie spraw: 
- rodzinnych, 
- małŜeńskich, 
- trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
- zaburzeń psychicznych. 

Ponadto, zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla 38 
pracowników socjalnych (60 godzin), spotkania ze 
studentami IV roku pedagogiki uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego (60 osób), udzielono pomocy środowiskowej 
w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym Polskiego 
Związku Niewidomych przy ul. Paukszty oraz udzielono 
136 porad pedagogicznych i prawnych w Hostelu 
Warmińskiej Archidiecezji Caritas dla 97 kobiet 
dotkniętych przemocą w rodzinie. Oprócz tego specjaliści 
Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i 
Socjalnego uczestniczą w pracach Zespołu do spraw 
Zwalczania przestępczości Nieletnich przy I i II 
Komisariacie Policji w Olsztynie. Łączny koszt pomocy 
wyniósł 177.505 zł, tj. 98,1% planu finansowanego w 
całości ze środków własnych Miasta Olsztyn. 
 
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu  
niepełnosprawno ści 
Plan – 269.072 zł 
Wykonanie – 269.072 zł, tj. 100% 
 
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności reguluje ustawa 
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenie 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o 
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 
Nr 139, poz. 1328). Orzekanie dotyczy dorosłych oraz 
dzieci do 16 roku Ŝycia. Przy orzekaniu o stopniu 
niepełnosprawności bierze się pod uwag stan zdrowia, 
moŜliwość zatrudnienia, moŜliwość całkowitego lub 

częściowego przywrócenia zdolności do wykonywania 
zatrudnienia poprzez leczenie, rehabilitację lub 
przekwalifikowanie, moŜliwość poprawy funkcjonowania w 
Ŝyciu codziennym oraz pełnienia ról społecznych. 
Orzekanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 
rządowej wykonywanym przez powiat, które realizuje 
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności, funkcjonujący w strukturze 
organizacyjnej Miejskiego Zespołu do Spraw Rehabilitacji 
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych. 
Źródłem finansowania wydatków w rozdziale 85321 była 
dotacja z budŜetu państwa, w wysokości 219.004 zł oraz 
środki własne w wysokości 50.068 zł. Plan ogółem, tj. 
269.072 zł wykonany został w 100%. Znaczną część 
kwoty, bo 57,1% pochłonęły wydatki osobowe i pochodne 
od wynagrodzeń (zatrudnienie wyniosło 4,05 etatu). 
Pozostałe wydatki związane były z zakupem energii, 
kosztami utrzymania obiektu oraz z zakupem materiałów 
piśmienniczych i środków czystości. Miejski Zespół do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydawał 
orzeczenia dla następujących celów: 

- odpowiedniego zatrudnienia, 
- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, 
- szkolenia, w tym specjalistycznego, 
- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, 
- konieczność zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze, 
- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w 

samodzielnej egzystencji, 
- konieczność opieki lub pomocy innej osoby w związku 

z ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji, 
- konieczności stałego współdziałania na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji, 

- uzyskania świadczeń pienięŜnych z pomocy 
społecznej, 

- korzystania z ulg i uprawnień, 
- prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

W 2003 roku wpłynęło do Zespołu 3.213 wniosków, z 
czego 855 w sprawie wydania orzeczenia o 
niepełnosprawności osób do 16 roku Ŝycia oraz 2.358 w 
sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 
osób starszych. KaŜdy złoŜony wniosek kierowany był do 
lekarzy róŜnej specjalności, dlatego teŜ korzystano z 
konsultacji lekarzy róŜnych specjalności (internistów, 
specjalistów medycyny pracy, ortopedów, traumatologów, 
otolaryngologów, okulistów, psychiatrów, pediatrów). 
Ponadto w posiedzeniach składów orzekających brali 
udział doradcy zawodowi, pracownicy socjalni, pedagodzy 
oraz psychologowie. W okresie od stycznia do grudnia 
2003 roku Miejski Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności wydał 3.412 orzeczenia, z czego 
1.034 osobom do 16 roku Ŝycia oraz 2.378 osobom 
starszym. Poza orzeczeniami wydano równieŜ 1.927 
legitymacji osobom niepełnosprawnym.  
 
Rozdział 85326 O środki adopcyjno-opieku ńcze 
Plan – 211.134 zł 
Wykonanie – 210.399 zł, tj. 99,7% 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) 
ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi działalność 
diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest 
pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób 
zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki 
zastępczej, a takŜe szkolenie i wspieranie 
psychologiczno-pedagogiczne osób prowadzących 
rodzinną opiekę zastępczą oraz rodziców naturalnych 
dzieci umieszczonych w rodzinnej opiece zastępczej i 
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placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Wykonanie 
wydatków w tym rozdziale wyniosło 210.399 zł. Na 
wydatki te złoŜyły się: 
- dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych –  
78.750 zł. Kwota wydatków została przeznaczona dla 
Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w Olsztynie, 

- wydatki rzeczowe Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych (dotacje z budŜetu państwa) –  
7.845 zł, 

- wydatki osobowe Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych (dotacje z budŜetu państwa) – 
71.874 zł, 

- wydatki rzeczowe Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych (środki własne budŜetu miasta) – 
11.578 zł, 

- wydatki osobowe Zespołu Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych (środki własne budŜetu miasta) – 
40.352 zł. 

Wydatki finansowane z dotacji z budŜetu państwa zostały 
zaplanowane i zrealizowane w 2003 roku w 100%. 
Odchylenie wykonania w stosunku do planu nastąpiło 
tylko w wydatkach osobowych i rzeczowych 
finansowanych ze środków budŜetu miasta (wykonano 
98,6%). 
 
Rozdział 85328 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne 
usługi opieku ńcze 
Plan – 2.636.422 zł 
Wykonanie – 2.635.661 zł, tj. 100% 
 
Usługi opiekuńcze w myśl ustawy o pomocy społecznej 
obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
Ŝyciowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza, 
pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem 
osób samotnych, które z powodu wieku lub choroby 
wymagają pomocy. Zadania związane ze świadczeniem 
usług opiekuńczych realizował w 2003 roku Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej we własnym zakresie 
(zatrudniał 15 osób) oraz zlecał je innym podmiotom, 
takim jak: 

- Agencja Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc w 
potrzebie”, 

- Polski Komitet Pomocy Społecznej, 
- Stowarzyszenie na Rzecz długotrwale 

Unieruchomionych „Niebieski Parasol”. 
Ogółem, w 2003 roku udzielono pomocy 449 osobom (tj. 
352.804 godzin). Usługi opiekuńcze finansowane były w 
ramach środków własnych Miasta. Na ten cel 
zaplanowano kwotę 2.603.822 zł, która wykonana została 
w 100%. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są 
to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
wynikających z rodzaju schorzenia lub 
niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze 
specjalistycznym przygotowaniem. Specjalistyczne usługi 
opiekuńcze świadczone były na rzecz 3 rodzin, przez 
3.770 godzin. Finansowane były ze środków 
pochodzących z dotacji z budŜetu państwa, które w 2003 
roku wyniosły 32.600 zł, i wykonane zostały w 100%. 
Koszt pomocy ogółem wyniósł 2.635.661 zł.  
 
Rozdział 85333 Powiatowe urz ędy pracy 
Plan – 1.458.091 zł 
Wykonanie – 1.395.091 zł, tj. 95,7% 
 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o 
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z  
2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.) Miejski Urząd Pracy 

w Olsztynie realizował w 2003 roku zadania samorządu 
powiatowego w zakresie: 

a) udzielania pomocy bezrobotnym poszukującym 
pracy, jak równieŜ pracodawcom w pozyskiwaniu 
pracowników, 

b) podejmowania i realizacji działań zmierzających do 
ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych 
skutków, 

c) pozyskiwania i gospodarowania środkami 
finansowymi na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania bezrobociu, 

d) inicjowania tworzenia dodatkowych miejsc pracy, 
e) inicjowania i finansowania prac interwencyjnych, 
f) finansowania robót publicznych, 
g) finansowania szkoleń, 
h) finansowania programów specjalnych, 
i) finansowania zatrudnienia absolwentów, 
j) refundowania wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenie społeczne młodocianych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę w celu przygotowania zawodowego, 

k) współdziałania z miejską radą zatrudnienia w 
zakresie ograniczenia bezrobocia i jego 
negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i 
wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, 

l) inicjowania i wspierania działalności klubów pracy, 
m) opracowywania analiz, ocen i sprawozdań 

dotyczących problematyki zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu w mieście na potrzeby 
wojewódzkiego urzędu pracy oraz na rzecz 
bezrobotnych oraz powiatowej rady zatrudnienia, 

n) inicjowania i realizacji przedsięwzięć, mających na 
celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów 
związanych z planowanymi, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami 
grupy pracowników z przyczyn dotyczących 
pracodawcy. 

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych 
przez powiaty naleŜały zadania: 

a) rejestrowanie bezrobotnych i innych osób 
poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji 
zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na 
celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku 
takich moŜliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków 
i innych świadczeń pienięŜnych, 

b) przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom 
świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie 
zasiłków przedemerytalnych, 

c) prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz 
informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób 
poszukujących pracy, 

d) wydawanie biletów kredytowych osobom 
skierowanym do pracy poza miejsce stałego 
zamieszkania, 

e) wydawanie decyzji o: 
- uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za 

bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej, 
- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, 

zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub 
pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku 
szkoleniowego, stypendium lub świadczenia 
przedemerytalnego oraz wstrzymaniu, 
zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub 
pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego, 

- obowiązku zwrotu nienaleŜnie pobranego zasiłku, 
dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku 
przedemerytalnego, świadczenia 
przedemerytalnego, innych nienaleŜnie pobranych 
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świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z 
Funduszu Pracy, 

- odroczeniu terminu spłaty, rozłoŜeniu na raty lub 
umorzeniu części albo całości nienaleŜnie 
pobranego świadczenia lub poŜyczki udzielonej z 
Funduszu Pracy, 

- wydawanie innych decyzji w sprawach 
dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałaniu 
bezrobociu na podstawie innych ustaw, 

- wykonywanie zadań określonych w odrębnych 
przepisach. 

W/w zadania w przewaŜającej części finansowane były 
środkami z dotacji celowej z budŜetu państwa. Przyznana 
przez Wojewodę Warmińsko–Mazurskiego dotacja na 
funkcjonowanie Urzędu wynosiła 1.240.219 zł, w tym 
976.354 zł na zadania zlecone oraz 263.865 zł na zadania 
własne. W pierwszym półroczu, w wyniku braku środków 
na utrzymanie Urzędu dotacja ta została zwiększona w 
sumie o 91.872 zł, po zmianach wynosiła ogółem 
1.332.091 zł (w tym 1.056.061 zł na zadania zlecone oraz 
276.030 zł na zadania własne). Jednak przyznane 
dodatkowe środki nadal nie zabezpieczały rzeczywistych 
potrzeb Urzędu. Jednostce w trakcie roku zwiększono 
plan o kwotę 126.000 zł, z czego 63.000 zł pochodziło 
ze środków własnych miasta i drugie 63.000 zł z dotacji 
celowej z budŜetu państwa w wyniku dokonanej przez 
Prezydenta (za aprobatą Komisji BudŜetu i Finansów 
Rady Miasta) zmiany przeznaczenia dotacji celowej na 
zadania własne (z rozdziału 85334 Pomoc dla 
repatriantów). Środki pochodzące z dotacji celowej z 
budŜetu państwa zostały wydatkowane, własne z budŜetu 
natomiast pozostały na rachunku bieŜącym budŜetu. 
Stan zatrudnienia w ciągu roku nie zmienił się i wynosił 
55,13 etatów, w tym 3 etaty finansowane z Funduszu 
Pracy (środki z Funduszu Pracy nie są objęte budŜetem 
miasta). 
 
Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów 
Plan – 60.113 zł 
Wykonanie – 50.843 zł, tj. 84,6% 
 
Dotacja w wysokości 22.823 zł, przyznana z budŜetu 
państwa na realizację zadania zleconego, jakim jest 
pomoc dla repatriantów wykorzystana została w 100% na 
pokrycie kosztów transportu (3.097 zł), pomoc w 
zagospodarowaniu i bieŜącym utrzymaniu (17.496 zł) oraz 
kosztów podjęcia nauki (2.229 zł) trzech, powracających 
do kraju osób. Zadanie zrealizował Miejski Ośrodek 
Pomocy społecznej. Ponadto, w dniu 30 października 
2003 roku zawarte zostało porozumienie między 
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olsztyn w 
sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości  
104.940 zł, przeznaczonej na zapewnienie lokalu 
mieszkalnego repatriantowi i członkom najbliŜszej rodziny 

repatrianta. Warunkiem udzielenia dotacji było 
zaproszenie przez gminę nieokreślonej imiennie, polskiej 
rodziny z Kazachstanu oraz przyznanie jej lokalu 
mieszkalnego na czas nieokreślony. Środki z dotacji 
wykorzystane zostać mogły na zapewnienie mieszkania 
wraz z podstawowym wyposaŜeniem, poprawienie 
funkcjonalności i modernizację części budynków 
przynaleŜnych oraz przeznaczonych do wspólnego 
korzystania. Gmina przyznała repatriantom mieszkanie 
komunalne przy Al. Sybiraków 22/12, ponosząc koszty 
jeszcze przed otrzymaniem na ten cel dotacji z budŜetu 
państwa (przeprowadzono  remont i dokonano wymiany 
stolarki okiennej). W tej sytuacji cześć środków z dotacji 
w wysokości równej wartości odtworzeniowej lokalu 
przyznanego repatriantom, pozostała niewykorzystana. 
Mimo iŜ dotacja pochodziła z rezerwy celowej budŜetu 
państwa, moŜliwe było dokonanie zmiany jej 
przeznaczenia, gdyŜ stanowiła ona refundację kosztów 
poniesionych w latach ubiegłych, a tej kwestii ustawa o 
finansach publicznych nie reguluje. Takie teŜ było 
stanowisko Ministerstwa Finansów, w związku z czym 
Zarządzeniem Nr 415 z dnia 30 grudnia 2003 roku 
Prezydenta Miasta dokonał zmiany przeznaczenia części 
niewykorzystanej dotacji w wysokości 67.650 zł. Plan na 
realizację w/w porozumienia wyniósł po zmianie 37.290 zł. 
Za tę kwotę dokonano remontu o wartości 26.036 zł oraz 
zakupiono wyposaŜenie o wartości 1.985 zł, tj. wydano 
łącznie 28.021 zł, co stanowi 75,1% planu na 31 grudnia 
2003 roku. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 9.269 zł 
zwrócono Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu. 
 
Rozdział 85346 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
Plan – 1.792 zł 
Wykonanie – 1.792 zł, tj. 100% 
 
Środki na dokształcanie o doskonalenie nauczycieli 
stanowią 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia 
osobowe. Sposób wyodrębnienia i podziału środków 
reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu 
podziału środków na wsparcie doskonalenia i 
dokształcania nauczycieli pomiędzy budŜety 
poszczególnych województw, form doskonalenia 
zawodowego, dofinansowanych ze środków 
wyodrębnionych w budŜecie organów prowadzących 
szkoły, województw, ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania oraz szczególnych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). 
Podziału środków na jednostki dokonał Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Olsztyn. W 2003 roku plan wydatków na 
dokształcanie nauczycieli pracujących w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych zatwierdzony został na 
lutowej sesji Rady Miasta i przedstawia się następująco: 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian 

w planie w okresie 26.02-31.12  
Wykonane 

na dzień 31.12.2003 
Wydatki rozdziału 85346, w tym: 

26.02.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

1 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 472 472 0 0 472 100 
2 Dom Dziecka 900 900 0 0 900 100 
3 Świetlica Terapeutyczna Nr 1 100 20 80 80 20 100 
4 Świetlica Terapeutyczna Nr 2 400 400 0 0 400 100 
 RAZEM 1.872 1.792 80 4,3 1 792 100 

 
Rozdział 85395 Pozostała działalno ść 
Plan – 2.324.925 zł 
Wykonanie – 2.314.122 zł, tj. 99,5% 
Kwotę pozostałych wydatków w zakresie pomocy 
społecznej w wysokości 2.314.122 zł utworzyły między 
innymi: 

1) dotacja w wysokości 50.000 zł przekazana na rzecz 
Związku Stowarzyszeń „Warmińsko-Mazurski Bank 
śywności”, który zorganizował system bezpłatnego 
pozyskiwania, gromadzenia i dystrybucji Ŝywności, 
wspierał organizacje zajmujące się doŜywianiem 
najuboŜszych, niepełnosprawnych i bezdomnych 
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dzieci oraz zapobiegał marnotrawieniu Ŝywności 
niehandlowej, 

2) wydatki w kwocie 377.778 zł związane z 
doŜywianiem dzieci w szkołach – pomoc w formie 
gorącego posiłku dla dzieci z rodzin najuboŜszych i 
patologicznych, w tym 167.778 zł z dotacji z budŜetu 
państwa, 

3) wydatki w kwocie 11.610 zł, związane z realizacją 
rządowego programu „Wyprawka szkolna”, 
polegającemu na objęciu pomocą materialną 129 
dzieci – uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych i zaopatrzeniu ich w tornistry, stroje 
gimnastyczne oraz przybory szkolne o łącznej 
wartości 90 zł na jednego ucznia; środki w całości 
pochodziły z dotacji celowej z budŜetu państwa, 

4) wydatki w kwocie 190.000 zł związane z organizacją 
letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci, 

5) wydatki osobowe i rzeczowe na pokrycie kosztów 
funkcjonowania Ambulatorium dla Nietrzeźwych oraz 
administracji Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień – 993.532 zł; plan wydatków został w 
ciągu roku zwiększony z kwoty 964.875 zł 
do 1.003.066 zł w związku z uzyskanym 
odszkodowaniem w wysokości 38.191 zł, która 
przeznaczona została na usuwanie szkód 
poŜarowych w pomieszczeniach Ambulatorium; 
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 
dysponuje 15 etatami w Ambulatorium dla 
Nietrzeźwych oraz 8 etatami administracyjnymi, 
które obsługują: Poradnię Psychoprofilaktyki 
Problemów UzaleŜnień, Ośrodek Pomocy 
UzaleŜnionym i Ich Rodzinom, Dział Strategii oraz 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 

6) wydatki związane z obsługą Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 310.452 zł; 
w 2003 roku Miast Olsztyn otrzymało z PFRON-u 
środki w wysokości 3.481.386 zł, których 
przeznaczenie określiła uchwała Nr XI/166/03 Rady 
Miasta Olsztyn z dnia 25 czerwca 2003 roku w 
sprawie określenia zadań, na które przeznacza się 
środki PFRON przyznane na realizację zadań 
ustawowych  z zakresu rehabilitacji zawodowej i 
społecznej osób niepełnosprawnych w 2003 roku, 
zmieniona uchwałą Nr XX/270/03 z dnia 17 grudnia 
2003 roku (środki z PFRON, o których mowa nie są 
objęte budŜetem miasta). 

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej 
przedstawia się następująco: 

- refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie 
społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne na 
nowych stanowiskach pracy utworzonych w latach 
ubiegłych – refundacją objęto 107 osób, wydatkowano 
541.180 zł, 

- poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne lub poszukujące pracy – udzielono 2 
poŜyczki na kwotę 105.000 zł, 

- szkolenie i przekwalifikowanie osób 
niepełnosprawnych – przeszkolono 40 osób za kwotę 
25.839 zł, 

- realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej 
przedstawia się następująco: 

- finansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 
zajęciowej – opieką objęto 95 osób, jej koszty wyniosły 
1.284.435 zł, 

- dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 
otrzymało je 315 osób dorosłych, 154 dzieci i 
młodzieŜy oraz 157 opiekunów (razem 626 osób). 
Wydatkowano na ten cel 348.359 zł, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych – 
zlikwidowano bariery w mieszkaniach 34 osób, 

- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się 
– pomoc otrzymało 150 osób za łączną kwotę  
278.746 zł, 

- dofinansowanie likwidacji barier technicznych – 
pozytywnie rozpatrzono wnioski 29 osób, wydano na 
ten cel 14.152 zł, 

- dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego – 
otrzymało je 36 osób na kwotę 25.900 zł; poza tym 
zawarto 11 umów z placówkami zajmującymi się 
rehabilitacją na dofinansowanie sprzętu na kwotę 
89.736 zł. dofinansowanie wyniosło łącznie 115.636 zł, 

- dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i 
środków pomocniczych – z tej formy pomocy 
skorzystały 344 osoby na łączną kwotę 285.919 zł, 

- dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
– dofinansowano 25 imprez sportowo – rekreacyjnych, 
w których wzięło udział 2.500 osób 
niepełnosprawnych; na ten cel wykorzystano kwotę 
111.478 zł. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444) 
Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i 
Społecznej Osób Niepełnosprawnych w 2003 roku wydał 
osobom niepełnosprawnym 671 kart parkingowych. 
 
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 693 345 45 679 216 2 985 871 7,0 45 367 738 99,3 
85401 Świetlice szkolne 6 065 279 6 471 651 406 372 6,7 6 405 950 99,0 
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4 491 204 4 803 607 312 403 7,0 4 782 361 99,6 
85404 Przedszkola 20 627 060 22 166 003 1 538 943 7,5 22 037 591 99,4 
85405 Przedszkola specjalne 1 488 354 1 304 961 -183 393 -12,3 1 304 107 99,9 
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 2 615 901 2 855 507 239 606 9,2 2 842 202 99,5 
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 144 670 1 151 295 6 625 0,6 1 151 294 100,0 
85410 Internaty i bursy szkolne 4 587 189 4 719 217 132 028 2,9 4 665 106 98,9 
85412 Kolonie i obozy 0 114 938 114 938 - 109 581 95,3 
85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 259 899 259 899 - 259 899 100,0 
85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe 241 732 264 585 22 853 9,5 262 615 99,3 
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 089 63 945 36 856 136,1 63 050 98,6 
85495 Pozostała działalność 1 404 867 1 503 608 98 741 7,0 1 483 982 98,7 

 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 
Plan – 6.471.651 zł 
Wykonanie – 6.405.950 zł, tj. 99% 
 

Świetlice szkolne zorganizowane są w strukturach szkół 
podstawowych, gimnazjów, zespołów szkół oraz w 
Zespole Szkół Specjalnych. Liczba uczniów w grupach 
świetlic szkolnych jest zmienna i uzaleŜniona od potrzeb w 
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zakresie zapewnienia dzieciom klas podstawowych 
i młodzieŜy gimnazjalnej opieki przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu zajęć lekcyjnych. Zatrudnienie (70 etatów) 
nauczycieli w świetlicach przelicza się na liczbę dzieci 
zgłoszonych (na jednego nauczyciela nie moŜe przypadać 
więcej niŜ 25 dzieci). W ramach tego rozdziału 
prowadzona jest równieŜ obsługa stołówek szkolnych 
(wynagrodzenie i pochodne 56,8 etatów). Roczny plan 
wydatków w wysokości 6.471.651 zł na świetlice szkolne 
został zrealizowany w 99%, co stanowi kwotę  
6.405.950 zł. Struktura wydatków dokonanych 
w omawianym okresie sprawozdawczym przedstawia się 
następująco: 
  - wydatki osobowe – 5.268.367 zł (82,2%), 
  - wydatki rzeczowe – 954.577 zł (15%), 
  - wydatki inwestycyjne – 183.006 zł, tj. 2,8% – 

szczegóły w części opisowej do załącznika 
inwestycyjnego. 

Na wydatki rzeczowe złoŜyły się głównie: zakup energii – 
6%, (457.546 zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 7,1%, (193.500 zł) zakup materiałów 
biurowych i środków czystości – 1,2% (108.578 zł) oraz 
zakup usług związanych z wywozem nieczystości, usług 
pocztowych i telekomunikacyjnych – 1,8% (112.823 zł). 
 
Rozdział 85403 Specjalne o środki szkolno-
wychowawcze 
Plan – 4.803.607 zł 
Wykonanie – 4.782.361 zł, tj. 99,6% 
 
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-
wychowawczych naleŜy do zadań własnych powiatu. 
Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze oraz specjalne 
ośrodki dla dzieci i młodzieŜy wymagają stosowania 
specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. 
Kształcenie to moŜe być prowadzone w formie nauki w 
szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach 
integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i 
ośrodkach szkolno-wychowawczych. W strukturze 
organizacyjnej Miasta Olsztyn funkcjonują dwa takie 
ośrodki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących. Wydatki w tym rozdziale finansowane były 
ze środki własnych budŜetu miasta. W budŜecie miasta 
według stanu na 31 grudnia 2003 roku zaplanowano 
wydatki w kwocie 4.803.607 zł, które w ciągu roku wzrosły 
o 7% w stosunku do planu na 1 stycznia 2003 roku. 
Zwiększenie planowanych wydatków zdeterminowane 
zostało 30% wzrostem dotacji z budŜetu miasta dla 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 
oraz wzrostem wydatków osobowych o 58.580 zł i 
wydatków rzeczowych o 38.924 zł w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym i Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących. Na wzrost 
wydatków rzeczowych wpłynęło głównie zwiększenie 
wydatków na zakup węgla i oleju opałowego oraz odpisów 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ciągu 
analizowanego roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym nastąpiło zmniejszenie planowanych 
środków na zakup Ŝywności o 35.000 zł, czego powodem 
była mniejsza liczba dzieci korzystających z pełnego 
wyŜywienia. Kwota planu na 31 grudnia 2003 roku 
obejmowała równieŜ wydatki inwestycyjne związane 
z zakupem przez Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy pieca konwekcyjno-parowego za 
planowaną kwotę 17.000 zł. Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta 
realizował zadanie związane z modernizacją pomieszczeń 
po Bursie Szkolnej (planowano wydatki w kwocie  
295.879 zł) dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego, co bliŜej zostało omówione w części 
opisowej do załącznika inwestycyjnego. 
Kwota wydatków finansowanych ze środków miasta, 
wykonanych w wysokości 4.782.361 zł obejmowała: 

- dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego dla Dzieci Upośledzonych 
Umysłowo – 1.069.896 zł, 

- wydatki osobowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących –  
2.671.608 zł, 

- wydatki rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących – 727.979 zł, 

- wydatki inwestycyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego – 16.999 zł, 

- wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
(realizowane przez GKI) na modernizację 
pomieszczeń po Bursie Szkolnej dla potrzeb 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 
295.879 zł. 

Plan na 31 grudnia 2003 roku został wykonany w 99,6%. 
Niewielka róŜnica odnotowana między planem a 
wykonaniem wynikała z braku realizacji w całości 
zakładanych wydatków rzeczowych i osobowych. 
 
Rozdział 85404 Przedszkola 
Plan – 22.166.003 zł 
Wykonanie – 22.037.591 zł tj. 99,4% 
 
Przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, 
z późn. zm.) zajmują się realizacją podstawy programowej 
wychowania dzieci w wieku 3-6 lat określoną przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 
Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), cele i zadania przedszkola 
wynikające z przepisów prawa to zapewnienie dzieciom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak równieŜ 
umoŜliwienie dzieciom podtrzymania poczucia toŜsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Realizacja 
zadań przedszkola powinna uwzględnić wspomaganie 
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie 
rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie go do 
nauki w szkole. Miasto Olszyn zapewnia wychowanie, 
kształcenie i opiekę dla dzieci w 33 przedszkolach 
miejskich. Poza przedszkolami samorządowymi, na 
terenie miasta funkcjonuje 6 przedszkoli niepublicznych 
oraz 2 przedszkola publiczne prowadzone przez osobę 
prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz 
przez osobę fizyczną. W roku szkolnym 2003/2004, czyli 
od września 2003 roku przybył jeden oddział w 
przedszkolach i na koniec roku liczba oddziałów wynosiła 
128. Liczba dzieci objętych opieką w przedszkolach na 
dzień 1 stycznia 2003 roku wynosiła zgodnie z planem 
podanym przez jednostki 3.191. W ciągu roku liczba ta 
wzrosła i na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiła 3.207 
dzieci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 lutego 2001 roku w sprawie 
orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieŜy oraz 
wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, a takŜe szczegółowych zasad kierowania 
do kształcenia specjalnego lub indywidualnego (Dz. U. Nr 
13, poz. 114, z późn. zm.) organizowane są indywidualne 
zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Orzeczenia o 
potrzebie takich zajęć wydawane są przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne i są to orzeczenia: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120  Poz.  1559 
 

 

- 6315 - 

- o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieŜy 
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, 
wspomagających stosowanie specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z 
upośledzeniami umysłowym w stopniu głębokim, 

- o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i 
młodzieŜy, których stan zdrowia umoŜliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 

- o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 
nauki w szkole. 

W Olsztynie w 2003 roku jedynie Przedszkole Miejskie  
Nr 4 prowadziło jako jedyne nauczanie indywidualne. Na 
wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej o 
konieczności indywidualnego nauczania zostały 
przyznane godziny nauczania indywidualnego dla jednego 
sześciolatka. Łącznie planowane wydatki na 
funkcjonowanie i dofinansowanie wszystkich przedszkoli 
w Olsztynie na dzień 1 stycznia 2003 roku wynosiły 
20.627.060 zł, w tym wydatki bieŜące 18.787.795 zł. 
Planowana kwota wydatków obejmowała zarówno wydatki 
bieŜące, majątkowe jak równieŜ wydatki związane z 
dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu 
oświaty oraz dotacje podmiotowe z budŜetu dla 
niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych 
przez osoby prawne inne niŜ jednostki samorządu 
terytorialnego oraz osoby fizyczne. W ciągu całego roku 
kwota wydatków planowanych na funkcjonowanie 
przedszkoli uległa zmianie i na dzień 31 grudnia 2003 
roku wynosiła 22.166.003 zł. Największa zmiana została 
dokonana w zakresie wysokości kwot dotacji podmiotowej 
z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. 
Planowane wydatki bieŜące na funkcjonowanie 
przedszkoli miejskich w ciągu roku wzrosły o 1.139.150 zł 
i na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosiły 19.926.345 zł. 
Kwota zmiany planu prawie w całości dotyczyła 
wynagrodzeń i pochodnych oraz zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. W pierwszym półroczu 2003 roku 
plan wydatków na energię został zrealizowany w 58,4%, 
tj. w wysokości 979.913 zł planu według stanu na dzień 30 
czerwca 2003 roku, który wynosił 1.676.599 zł. W drugiej 
połowie roku plan wydatków na ten cel  pomimo ww. 
wykonania uległ zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2003 
roku wynosił 1.664.980 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 
to 97,5% tj. 1.623.680 zł. Realizacja wydatków w 
przedszkolach absorbuje tylko środki własne miasta. 
Struktura zrealizowanych w 2003 roku wydatków w 
przedszkolach składa się z następujących pozycji: 

 
1. Dotacje podmiotowe z budŜetu dla niepublicznych 

jednostek systemu oświaty dla: 
  - Przedszkola Waldorfskiego, 
  - Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”, 
  - Niepublicznego Przedszkola „Nad Jeziorem”, 
  - Przedszkola im. Świętej Rodziny, 
  - Przedszkola „Dorotka”, 
  - Przedszkola „PATRYK”, 
  - Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty”, 
Plan dotacji dla ww. jednostek na dzień 1 stycznia 2003 
roku wynosił 774.099 zł, a w ciągu roku największa 
zmiana planu wydatków ww. przedszkoli dotyczyła 
Przedszkola „Dorotka”, który jeszcze w pierwszym 
półroczu 2003 roku został  wyzerowany w związku z 
zaniechaniem rozpoczęcia działalności. Koniecznością 
dokonania zmian w planie w drugim półroczu był wzrost 
wysokości dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko oraz 
zmiana liczby dzieci w dotowanych przedszkolach. 
Całoroczny plan został wykonany w 100% tj. w kwocie 
780.756 zł. 

 
2. Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publicznej 

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz 
przez osobę fizyczną dla: 
  - Archidiecezjalnego Przedszkola, 
  - Przedszkola Nr 25 w Olsztynie. 
Plan dotacji na ww. jednostki na 1 stycznia 2003 roku 
wynosił 483.121 zł i został zrealizowany w pierwszym 
półroczu w 86,1% tj. w kwocie 415.967 zł. Konieczność 
zwiększenia planu w drugim półroczu o kwotę 324.472 zł 
spowodowana była zmianą wysokości dotacji w 
przeliczeniu na jedno dziecko oraz wzrostem liczby dzieci 
w dotowanych przedszkolach. Całoroczny plan wydatków 
został wykonany w 100% tj. w kwocie 807.593 zł. 
 

3. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmujące 
wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na 
ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz 
dodatkowe wynagrodzenie roczne, których plan na dzień 
1 stycznia 2003 roku wynosił 14.808.697 zł, 
zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 1.088.916 zł i na 
koniec roku wynosiły 15.897.613 zł. Wykonanie planu 
wyniosło z kolei 99,7% tj. 15.842.864 zł. 
 

4. Środki finansowe przeznaczone na wydatki 
rzeczowe, które zostały zrealizowane w 98,2% 
tj. w kwocie 3.953.597 zł. Plan na 1 stycznia 2003 roku 
wynosił 3.978.498 zł. Łącznie wydatki rzeczowe nie uległy 
duŜym zmianom w ciągu całego roku. Analizując ten 
rodzaj wydatków, moŜna zauwaŜyć, Ŝe całoroczny plan 
ulegał w przewaŜającej części przesunięciom środków 
finansowych między paragrafami. Ogólnie dokonane 
zmiany wyniosły w ciągu całego roku 46.862 zł i na koniec 
roku plan wynosił 4.025.360 zł.  
 

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne, które zostały 
zrealizowane przez przedszkola miejskie w 99,7% 
tj. w kwocie 131.606 zł – szczegóły w część opisowej do 
załącznika inwestycyjnego. 
 

6. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta zrealizowane w 99,7% tj. w kwocie 517.490 zł – 
szczegóły w tym zakresie przedstawiono w dalszej części 
sprawozdania, tj. w części opisowej do załącznika 
inwestycyjnego. 
 
Wielki jubileusz 650-lecia Miasta Olsztyn obchodzony w 
2003 roku był równieŜ elementem programu w 
przedszkolach. Z okazji 650-lecia Miasta Olsztyn w 
przedszkolach organizowane były liczne imprezy 
finansowane ze środków własnych jednostek, koszty 
niektórych z nich finansowane były przez organizatorów, 
jak równieŜ rodziców dzieci uczestniczących do 
przedszkoli. Przedszkola Miejskie w swoich programach 
nauczania zamieściły elementy zapoznania dzieci z 
historią Miasta w róŜnych formach oraz odpowiednio 
dopasowane do wieku dzieci. Zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od jednostek organizowane były wycieczki i 
spacery po mieście, wycieczki do muzeum, planetarium 
jak równieŜ konkursy plastyczne dla dzieci oraz warsztaty. 
Wszystkie imprezy organizowane były jako imprezy 
zamknięte (tylko dla dzieci) oraz otwarte (wspólne dla 
dzieci i ich rodziców). Konkursy plastyczne organizowane 
w przedszkolach były konkursami międzygrupowymi oraz 
międzyprzedszkolnymi.  
 
Rozdział 85405 Przedszkola specjalne 
Plan – 1.304.961 zł 
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Wykonanie – 1.304.107 zł, tj. 99,9% 
 
W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia 
specjalnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, 
z późn. zm.), wychowaniem przedszkolnym moŜe być 
objęte dziecko w wieku powyŜej 6 lat, nie dłuŜej jednak niŜ 
do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 10 lat. 
Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2003 roku na 
przedszkola specjalne, to wydatki poniesione na dotację 
dla Przedszkola Specjalnego w Olsztynie (1.154.319 zł) 
oraz wydatki na utrzymanie przedszkola specjalnego 
funkcjonującego w Zespole Placówek Specjalnych 
(150.642 zł). Plan ten w porównaniu do planu na  
1 stycznia 2003 roku uległ zmniejszeniu o 12%. Środki 
przeznaczone dla przedszkola specjalnego przy Zespole 
Placówek Specjalnych wzrosły o 5.600 zł, zaś dotacje dla 
Przedszkola Specjalnego w Olsztynie zmalały o  
188.993 zł i było to główną przyczyną zmniejszenia planu 
w 2003 roku. W 4-oddziałowym przedszkolu specjalnym 
funkcjonującym w Zespole Placówek Specjalnych 
zatrudnienie w 2003 roku wynosiło 4,1 etatów nauczycieli 
na 50 przedszkolaków. 
Wykonanie wydatków w omawianym rozdziale wyniosło:  
  - wydatki osobowe - 138.365 zł (plan 138.370 zł), 
  - wydatki rzeczowe - 11.423 zł (plan 12.272 zł), 
  - dotacja dla Przedszkola Specjalnego w Olsztynie - 

1.154.319 zł (plan 1.154.319 zł). 
 
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 
Plan – 2.855.507 zł 
Wykonanie – 2.842.202 zł, tj. 99,5% 
 
Wydatki budŜetowe objęte rozdziałem 85406 związane 
były z funkcjonowaniem w mieście trzech poradni 
psychologiczno – pedagogicznych. Poradnie są 
jednostkami organizacyjnymi, obejmującymi swym 
zasięgiem nie tylko Miasto Olsztyn, ale i gminy ościenne. 
Realizują zadania pomocnicze szkolnictwa tj., udzielają 
pomocy uczniom wszystkich szczebli opieki i nauczania 
począwszy od wieku przedszkolnego. W 2003 roku 
poradnie objęły pomocą łącznie 11.600 osób. 
Zorganizowały równieŜ ogólnopolską konferencję „Pomoc 
osobom z dysleksją rozwojową” oraz dzień bezpłatnych 
diagnoz logopedycznych w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 2. Wykonanie wydatków ogółem 
wyniosło 2.842.202 zł, co w odniesieniu do planu stanowi 
99,5%. Dominującą pozycję w wydatkach zajmują 
wynagrodzenia i pochodne – 2.526.492 zł, tj. 88,9% 
wydatkowanych środków. Zwiększenie w ciągu roku planu 
wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od 
wynagrodzeń związane było z awansem zawodowym 
pracujących w poradniach nauczycieli (poradnie 
zatrudniają ogółem 75 osób, w tym 52 pracowników 
pedagogicznych). Ponadto wypłacono pracownikom 
nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 21.559 zł. 
Wykonanie wydatków rzeczowych wyniosło 310.831 zł, tj. 
11% planu. Największe obciąŜenie stanowiły wydatki 
związane z zakupem energii. (76.129 zł), materiałów 
i wyposaŜenia oraz pomocy dydaktycznych. Dokonanie 
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
kosztowało łącznie 104.718 zł. Wydatki związane z 
zakupami inwestycyjnymi (tj. zakup kserokopiarki dla 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2) opisane 
zostały w odrębnej części niniejszego opracowania. 
 
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 
Plan – 1.151.295 zł 
Wykonanie – 1.151.294 zł, tj. 100% 

 
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. 
zm.) funkcjonuje jedyna w Olsztynie placówka 
wychowania pozaszkolnego, jaką jest Pałac MłodzieŜy. 
Jej celem jest umoŜliwianie dzieciom i młodzieŜy 
rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z 
róŜnych form wypoczynku oraz organizacja czasu 
wolnego. W 2003 roku w ramach działalności jednostki 
zorganizowano około 120 imprez, w tym: konkursy, 
przeglądy, festiwale, występy, zawody sportowe i 
wystawy. Ponadto Pałac zorganizował letni wypoczynek 
dla 100 osób, w formie obozu wędrownego w górach, 
którego koszt pokryty został przez uczestników. Placówka 
organizowała równieŜ imprezy związane z obchodami 
650-lecia Miasta Olsztyn, sfinansowane przez Komitet 
Rodzicielski. Były to: 

- konkurs plastyczny, 
- występy zespołu pieśni i tańca ludowego „Rutka”, 
- rajd turystyczny o Puchar Dyrektora Pałacu MłodzieŜy, 
- „Puchar lata” i „Puchar jesieni” w Ŝeglarstwie. 

W ciągu 2003 roku w zajęciach Pałacu MłodzieŜy 
uczestniczyło 1.720 osób. Na działalność placówki 
zaplanowano wstępnie kwotę 1.144.670 zł. W ciągu roku 
nastąpiło zwiększenie planu łącznie o 6.625 zł, do kwoty 
1.151.295 zł i został on zrealizowany w 100%. Wzrost 
planu dotyczył głównie wydatków osobowych oraz zakupu 
energii cieplnej. Główne wydatki rzeczowe dokonane w 
ciągu roku przez Pałac to: pokrycie kosztów zuŜycia 
energii (wzrost kosztów w ciągu roku spowodowany 
dłuŜszym okresem grzewczym), zakup mebli 
uczniowskich, zestawu komputerowego oraz materiałów i 
wyposaŜenia. Zatrudnienie w placówce zmniejszyło się w 
skali roku o 0,1 etatu nauczyciela i ogółem wyniosło 36 
etatów, w tym: 25,5 etatów nauczycieli i 10,5 etatów 
administracji i obsługi. 
 
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne 
Plan – 4.719.217 zł 
Wykonanie – 4.665.106 zł, tj. 98,9 % 
W oświatowych jednostkach budŜetowych funkcjonuje 
pięć internatów dla młodzieŜy szkolnej tj. w: VI Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechaniczno-
Energetycznych, Zespole Szkól Budowlanych, Zespole 
Szkól Ekonomicznych, Zespole Szkól Elektronicznych i 
Telekomunikacyjnych, w których zrealizowano łącznie 14 
oddziałów (wzrost o 1 oddział w trakcie roku). Roczna 
realizacja wydatków bieŜących w 2003 roku w internatach 
wyniosła 4.665.106 zł, tj. 98,9 % planu. Pierwotny plan – 
4.587.189 zł został zwiększony w trakcie roku o  
132.028 zł, głównie na skutek zwiększenia wynagrodzeń 
osobowych pracowników w internatach w VI Liceum 
Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole 
Szkół Ekonomicznych oraz Zespole Szkół Elektronicznych 
i Telekomunikacyjnych. Na wynagrodzenia i pochodne w 
internatach w ciągu roku przeznaczono 3.010.771 zł, 
gdzie zatrudnienie obejmowało 50 nauczycieli (wzrost o 3 
etaty w ciągu roku) oraz około 55 pracowników 
administracji i obsługi (wzrost o 2 etaty w trakcie roku). 
Wydatki rzeczowe w internatach kosztowały budŜet 
miasta 1.551.942 zł i wydatkowane były głównie na: zakup 
energii – 1.193.703 zł, odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych – 161.325 zł oraz zakup usług 
remontowych – 58.378 zł.  
 
Rozdział 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe 
szkolenia młodzie Ŝy 
Plan – 114.938 zł 
Wykonanie – 109.581 zł, tj. 95,3% 
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Na podstawie porozumienia z dnia 4 lipca 2003 roku 
zawartego między Ministerstwem Edukacji Narodowej i 
Sportu a Gminą Olsztyn, zostało zrealizowane zadanie z 
zakresu administracji rządowej – w sierpniu 
zorganizowano obóz językowy – francuski w internacie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zaplanowaną kwotę 
114.938 zł wydatkowano w 95,3%, tj. 109.581 zł. Została 
ona przeznaczona głównie na zapewnienie uczestnikom 
zakwaterowania i wyŜywienia (koszt Ŝywności 43.777 zł), 
opłacenie wynagrodzeń i pochodnych opiekunów (w 
wysokości 2.410 zł) oraz na zakup usług pozostałych 
(w wysokości 63.239 zł), które stanowiły koszty związane 
z zapewnieniem uczestnikom obozu językowego 
atrakcyjnego i nowatorskiego programu rekreacyjno- 
wypoczynkowego, stworzeniem odpowiednich warunków 
do realizacji warsztatów językowych w zakresie 
doskonalenia umiejętności językowych uczniów, 
zorganizowaniem wycieczki po zakończeniu obozu dla 
lektorów z zagranicy. Uczestnikami obozu językowego byli 
uczniowie z terenu całego kraju, których kierowali 
dyrektorzy szkół, kuratoria oświaty i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej i Sportu. 
 
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
Plan – 259.899 zł 
Wykonanie – 259.899 zł, tj. 100% 
Na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów 
dla młodzieŜy wiejskiej w 2003 roku wydatkowano kwotę 
przyznanej na ten cel dotacji z budŜetu państwa 
w wysokości 259.899 zł, co stanowi 100% planu. W 
wyniku podziału środków pochodzących z rezerwy celowej 
zaplanowanej w ustawie budŜetowej na 2003 rok na okres 
styczeń-czerwiec 2003 w ramach programu 
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
pochodzących z terenów wiejskich przyznano kwotę 
116.495 zł. Środki te przeznaczone były dla 3.140 
uczniów. Zgodnie z postanowieniami dokumentu 
rządowego „Pakiet dla rolnictwa i obszarów wiejskich” 
zwiększono o 143.404 zł środki na sfinansowanie pomocy 
materialnej młodzieŜy wiejskiej w okresie wrzesień-
grudzień 2003 roku dla 3.123 uczniów. Miesięczna stawka 
przypadająca na jednego ucznia wynosiła średnio 8,82 zł. 
Kryterium podziału środków stanowiła: liczba uczniów z 
terenów wiejskich w szkołach ponadpodstawowych i stopa 
bezrobocia. Stypendia przyznane w ramach rządowego 
programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów 
pochodzących z terenów wiejskich, obejmowały 
następujące świadczenia: 

- stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych, w tym 
stypendia socjalne dla uczniów szkół średnich 
„maturalnych” pochodzących ze środowisk wiejskich, 

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w internacie, 

- całkowite lub częściowe pokrycie posiłków w stołówce 
szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot. 

Pomoc materialna została przyznana uczniom szkół w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Liceum 
Ogólnokształcącym Nr: I, III, V, VI, Zespołach Szkół 
Ogólnokształcących Nr: 1, 2, 3, 4, Zespołach Szkół: 
Chemicznych i Ogólnokształcących, Mechaniczno-
Energetycznych, Ekonomiczno-Handlowych, 
Budowlanych, Gastronomiczno-SpoŜywczych, 
Ekonomicznych, Ekonomicznych i Telekomunikacyjnych, 
Samochodowych oraz w Technikum Nr 9. 
 
Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzie Ŝowe 
Plan – 264.585 zł 
Wykonanie – 262.615 zł, tj. 99,3% 

Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 
(Dz. U. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) określa szkolne 
schroniska młodzieŜowe jako placówki oświatowo – 
wychowawcze, które umoŜliwiają dzieciom i młodzieŜy 
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie 
z róŜnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
Schroniska przysługują się rozpowszechnianiu turystyki i 
krajoznawstwa, oferują tani nocleg i zapewniają opiekę 
wychowawczą. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe 
prowadzi działalność przez cały rok w Olsztynie przy 
ul. Kościuszki 72/74. Jednostka posiada teŜ filię w 
Zielonowie k/Olsztynka, która jest obiektem sezonowym. 
Liczba osobonoclegów w 2003 roku w Schronisku 
przedstawia się następująco: 
  - obywatele polscy – 13.460, 
  - obywatele zagraniczni – 1.146. 
Wysokość opłat za usługi Schroniska w 2003 roku 
określona jest uchwałą Nr V/42/03 Rady Miasta Olsztyn z 
dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie określenia opłat za 
usługi świadczone przez Szkolne Schronisko 
MłodzieŜowe w Olsztynie. Zatrudnienie w jednostce przez 
cały rok utrzymywało się na poziomie 10 etatów, w tym 1 
etat pedagogiczny i 9 etatów administracji i obsługi. Na 
działalność Schroniska zaplanowano wstępnie kwotę 
241.732 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu o 
22.853 zł, do kwoty 264.585 zł i został on zrealizowany w 
99,3%. Wzrost planu dotyczył głównie wydatków 
osobowych, m.in. wynikał z przyznania przez Prezydenta 
Miasta Olsztyn nagrody z okazji Dnia Nauczyciela dla 
Dyrektora Schroniska oraz wzrostu wynagrodzenia 
Dyrektora, w związku ze zmianą stopnia awansu 
zawodowego. Wydatki rzeczowe w większości 
finansowane były z przychodów Schroniska, 
gromadzonych na rachunku środków specjalnych, o 
których więcej informacji znajduje się w odrębnej części 
opracowania dotyczącej opisu środków specjalnych.  
 
Rozdział 85446 Dokształcenie i doskonalenie 
nauczycieli 
Plan – 63.945 zł 
Wykonanie – 63.050 zł tj. 98,6% 
Sposób podziału środków na doskonalenie i dokształcanie 
nauczycieli szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w 
sprawie sposobu podziału środków na wparcie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy  budŜety 
poszczególnych, form doskonalenia zawodowego 
dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w 
budŜetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych 
środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Kwota zaplanowana na 
dzień 1 stycznia 2003 roku na wydatki w rozdziale 
wynosiła 27.089 zł i stanowiła plan wydatków jednego 
przedszkola miejskiego tj. Przedszkola Miejskiego Nr 29. 
Wydatki z ww. przedszkolu związane były głównie z 
wynagrodzeniem jednego nauczyciela metodyka. 
Największa zmiana w ciągu roku dotyczyła przyznania 
środków na szkolenia i doskonalenia nauczycieli. Plan 
wydatków w rozdziale obejmował 33 przedszkola miejskie, 
3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Szkolne 
Schronisko MłodzieŜowe, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy oraz Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla 
Dzieci Niesłyszących. Jednostki realizowały wydatki 
zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wydział 
Edukacji na dysponowanie przyznanymi środkami. Z 
informacji otrzymanej od jednostek środki wykorzystane 
zostały na szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty 
metodyczne, kursy oraz na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. Na dzień 31 grudnia 2003 roku, plan 
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wydatków po zmianach dokonanych na podstawie 
wniosków jednostek, wynosił 63.945 zł, a jego wykonanie 
to 63.050 zł tj. 98,6%. Zmiany w planach finansowych 
jednostek w przewaŜającej części stanowiły zmniejszenia 
ze względu na niewykorzystane środki na doskonalenie 
nauczycieli. Na poziom realizacji wydatków złoŜyły się: 
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 26.490 zł, tj. 

99,8% kwoty planu (26.533 zł), 
- wydatki rzeczowe – 36.560 zł, tj. 97,7% kwoty ujętej w 

planie (37.412 zł).  
 
Rozdział 85495 Pozostała działalno ść 
Plan – 1.503.608 zł 
Wykonanie – 1.483.982 zł, tj. 98,7% 
 
Wydatki poniesione w ramach pozostałej działalności 
edukacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej wyniosły w 
okresie sprawozdawczym 1.483.982 zł, co stanowi 98,7% 
planu w wysokości 1.503.608 zł. Obejmują one: 
 
1) remonty obiektów oświatowych (§ 4270) – 

1.034.214 zł (100% planu w wysokości 1.234.217 zł); 
opis w części dotyczącej wydatków remontowych 
budŜetu Miasta, 

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
(§ 4440) – 449.768 zł (95,8% planu w wysokości 
469.391 zł), z tego:  
a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych nauczycieli będących emerytami 

i rencistami finansowane z dotacji celowej z 
budŜetu państwa – 156.381 zł (100% planu), w tym 
fundusz mieszkaniowy – 23.891 zł (100% planu), 

b) fundusz mieszkaniowy (wydzielona część funduszu 
świadczeń socjalnych) finansowany ze środków 
własnych – 293.387 zł (100% planu). 

 
Niepełna realizacja planu była skutkiem naliczenia i 
zabezpieczenia środków na zwiększenie kwot odpisów 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku 
ze wzrostem funduszu płac w jednostkach oświatowych w 
IV kwartale roku, a następnie ich niewykorzystania 
w całości. Środki budŜetowe na nagrody Prezydenta 
Miasta dla nauczycieli, zaplanowane na początku roku w 
rozdziale 85495 w kwocie 27.868 zł, zostały w 
październiku przeniesione i rozdysponowane w ramach 
planów finansowych jednostek oświatowych. 
 
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
Na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i 
ochrony środowiska wydatkowano 93,1% zaplanowanych 
na ten cel środków budŜetowych. Kwota wykonania w 
wysokości  42.748.081 zł obejmuje wydatki bieŜące w 
wysokości 15.687.714 zł i wydatki majątkowe na sumę 
27.060.367 zł, poniesione w zakresie przedstawionym w 
tabeli. 
 
 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 
31.12.2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 900  Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska 61 393 657 45 921 852 -15 471 805 -25,2 42 748 081 93,1 
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33 135 715 22 416 686 -10 719 029 -32,3 20 271 720 90,4 
90002 Gospodarka odpadami 4 700 000 61 000 -4 639 000 -98,7 61 000 100,0 
90003 Oczyszczanie miast i wsi 4 877 600 5 377 600 500 000 10,3 5 377 600 100,0 
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 095 900 2 997 707 -98 193 -3,2 2 994 915 99,9 
90013 Schroniska dla zwierząt 590 259 599 677 9 418 1,6 587 243 97,9 
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 434 826 3 405 321 -29 505 -0,9 3 372 528 99,0 
90017 Zakłady gospodarki komunalnej 830 000 872 442 42 442 5,1 867 440 99,4 
90095 Pozostała działalność 10 729 357 10 191 419 -537 938 -5,0 9 215 635 90,4 

 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
Plan – 22.416.686 zł 
Wykonanie – 20.271.720 zł, tj. 90,4% 
 
W rozdziale 90001 sklasyfikowane były wyłącznie wydatki 
na zadania inwestycyjne, których plan opiewał na kwotę 
22.416.686 zł, zaś roczna realizacja na koniec grudnia 
wyniosła 90,4%, tj. 20.271.720 zł. Szerszą informację w 
tym zakresie zawierają odpowiednie opisy i załączniki do 
niniejszego sprawozdania. 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 
Plan – 61.000 zł 
Wykonanie – 61.000 zł, tj. 100% 
 
Podobnie, jak w przypadku rozdziału 90001, wydatki 
zaplanowane w rozdziale 90002 dotyczyły wyłącznie 
zadań inwestycyjnych, których objaśnienie znajduje się w 
odrębnej części materiału  sprawozdawczego. Plan 
wydatków i jego realizacja w rozdziale 90002 wynosi 
61.000 zł. 
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 
Plan – 5.377.600 zł 
Wykonanie – 5.377.600 zł, tj. 100% 
Zadania własne Gminy związane z oczyszczaniem miasta 
wykonywał Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni, 
przeznaczając na ten cel 100% planowanych środków w 
wysokości 5.377.600 zł. Dokonane wydatki obejmowały: 

- oczyszczanie ulic, placów, chodników, przejść, 
parkingów, schodów, tuneli, terenów zieleni i terenów 

nie administrowanych przez MZDMiZ oraz zbieranie 
padłych zwierząt – 1.977.562 zł, 

- oczyszczanie plaŜ administrowanych i nie 
administrowanych przez MZDMiZ – 17.400 zł, 

- zakup, montaŜ i opróŜnianie koszy – 254.097 zł, 
- oczyszczanie pozimowe – 708.277 zł, 
- zimowe utrzymanie jezdni i chodników – 2.335.950 zł, 
- samochód patrolowy – 60.275 zł, 
- inne koszty (transport skazanych zatrudnionych przy 

oczyszczaniu miasta, zakup pochłaniacza substancji 
chemicznych, itp.) – 24.040 zł. 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe długi okres zimowy w 2003 roku 
spowodował wzrost nakładów na utrzymanie ulic 
miejskich, w stosunku do 2002 roku, w związku z czym w 
II połowie roku konieczne było zwiększenie planu 
wydatków na bieŜące oczyszczania miasta o 500.000 zł, z 
kwoty 4.877.600 zł do kwoty 5.377.600 zł.  
 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 
Plan – 2.997.707 zł 
Wykonanie – 2.994.915 zł, tj. 99,9% 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach związane było z 
bieŜącą pielęgnacją terenów zieleni oraz prowadzeniem 
niezbędnych prac remontowych i inwestycyjnych. 
Wykonywaniem tych zadań zajmował się Miejski Zarząd 
Dróg Mostów i Zieleni oraz zakład budŜetowy Las Miejski, 
przy moŜliwości zaangaŜowania środków pienięŜnych w 
wysokości 2.997.707 zł. Do 31 grudnia obie wymienione 
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jednostki organizacyjne dokonały wydatków na kwotę 
2.994.915 zł, z tego:  
1) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni – 2.164.915 zł 

(99,9% planu w wysokości 2.167.707 zł), z tego z 
przeznaczeniem na:  
a) inwestycje – 89.604 zł (99,6% planu w wysokości 

90.000 zł); opis w części dotyczącej wydatków 
majątkowych budŜetu Miasta, 

b) remonty – 241.485 zł (99% planu w wysokości 
243.880 zł), w tym wykonanie herbu Olsztyna z 
kwiatów przy ul. Piłsudskiego na kwotę 5.000 zł, 
której źródłem finansowania były środki 
przeniesione z rezerwy celowej na Obchody 650-
lecia Miasta; pozostałe remonty zostały opisane w 
części dotyczącej wydatków remontowych budŜetu 
Miasta,  

c) bieŜące utrzymanie terenów zieleni – 1.833.826 zł 
(plan był wyŜszy o 1 zł); źródło finansowania 
wydatków w tym zakresie stanowiły:  
- środki własne budŜetu Miasta, za które 

prowadzone były prace typu: pielęgnacja 
trawników, drzew, krzewów, kwietników i 
zieleńców, oczyszczanie zbiorników wodnych, 
remont i malowanie ławek parkowych oraz 
koszy na śmieci itp. – 1.329.900 zł,  

- środki pochodzące z dotacji celowej z 
Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska w wysokości 485.018 zł, 
dzięki którym przeprowadzono: doraźne 
oczyszczanie terenów zieleni bez 
administratora – 79.668 zł, leczenie drzew – 
89.999 zł, konserwację i utrzymanie pomników 
– 40.902 zł, nasadzanie drzew i krzewów – 
218.582 zł, remont fontanny „Ryba z 
dzieckiem” – 37.967 zł, oznakowanie „wilczymi 
oczami” (zabezpieczającymi zwierzęta przed 
nagłym wtargnięciem na jezdnię) Al. Wojska 
Polskiego – 17.900 zł, 

- środki pochodzące z dotacji celowej z 
Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej 
i Ochrony Środowiska w wysokości 18.908 zł, 
za które przeprowadzono inwentaryzację 
zieleni miejskiej, m.in. na osiedlach: 
Śródmieście,  Grunwaldzkie, Podgrodzie, 
Nagórki, Generałów i Jaroty. 

2) Las Miejski – 100% zaplanowanej dotacji 
przedmiotowej z budŜetu, z tego:  
a) na bieŜącą działalność – 530.000 zł ze środków 

własnych budŜetu Miasta,  
b) na opracowanie uproszczonego planu 

zagospodarowania lasu – 300.000 zł ze środków 
pochodzących z dotacji celowej z Gminnego 
Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony 
Środowiska. 

 
Rozdział 90013 Schroniska dla Zwierz ąt 
Plan – 599.677 zł 
Wykonanie – 587.243 zł, tj. 97,9% 
Schronisko dla Zwierząt zostało powołane uchwałą  
Nr XIX/286/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia  
25 listopada 1999 roku w sprawie utworzenia jednostki 
budŜetowej Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie i nadania 
statutu. Przedmiotem działania Schroniska jest:  

- przyjmowanie i przetrzymywanie zwierząt zagubionych 
lub porzuconych, jak równieŜ zwierząt, które w wyniku 
zdarzeń losowych nie są zdolne samodzielnie 
egzystować, 

- opieka lekarsko-weterynaryjna nad zwierzętami 
przebywającymi w Schronisku, w tym działalność 
pogotowia dla zwierząt i przychodni, 

- interwencyjne zbieranie zwierząt z ulic i osiedli miasta, 
ich transport i przetrzymywanie, 

- wyłapywanie bezdomnych i pozostających bez opieki 
zwierząt z terenu miasta, 

- zapewnianie właściwych warunków bytowych i 
sanitarnych przetrzymywanym zwierzętom, 

- prowadzenie rejestru psów ras uznanych za 
niebezpieczne, 

- usługi hotelowe dla zwierząt i transport specjalistyczny 
małych zwierząt, 

- działalność edukacyjna i propagandowa, 
- nadzór nad realizacją programu identyfikacji zwierząt. 

Dodatkowo od 2003 roku prowadzony był program 
ograniczania populacji bezdomnych kotów w mieście, 
finansowany ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na działalność 
Schroniska na początku roku zaplanowano kwotę 
590.259 zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu 
łącznie o 9.418 zł, do kwoty 599.677 zł i został on 
zrealizowany w 97,9%. Wzrost planu związany był z 
zakupem energii oraz z realizacją programu, o którym 
mowa wyŜej. Znaczącą część wydatków Schroniska, tj. 
287.890 zł stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne 
od wynagrodzeń. Wydatki rzeczowe Schroniska były 
związane głównie z zakupem materiałów i wyposaŜenia 
(opał, olej i paliwo, karma dla zwierząt, materiały biurowe) 
oraz usług (wywóz nieczystości, leczenie bezdomnych 
zwierząt, telefoniczne, pocztowe, transport). Jednostka 
poczyniła równieŜ zakupy inwestycyjne na kwotę 
58.350 zł, o których mowa w dalszej części opracowania 
dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Zatrudnienie w 
Schronisku wzrosło w 2003 roku o 1 etat, tj. do poziomu 
10,5 etatów, co nie skutkowało zwiększeniem środków w 
planie jednostki, gdyŜ zwiększone wydatki osobowe 
zostały pokryte z oszczędności powstałych w skutek 
zwolnień lekarskich. 
 
Rozdział 90015 O świetlenie ulic, placów i dróg 
Plan – 3.405.321 zł 
Wykonanie – 3.372.528 zł, tj. 99% 
 
Na oświetlenie ulic, placów i mostów miejskich 
zaplanowano środki budŜetowe w kwocie 3.405.321 zł. 
Wydatki poniesione na ten cel do końca roku wyniosły 
3.372.528 zł, co stanowi  99% wielkości planowanej, z 
tego: 
1) wydatki bieŜące – 2.877.606 zł (98,9% planu w 

wysokości 2.909.921 zł), z tego: 
a) zakup energii (§ 4260) – 2.111.689 zł (98,5% planu 

w wysokości 2.143.821 zł), w tym 418.895 zł 
dotyczyło zadań zleconych gminie, które 
sfinansowano w ramach dotacji celowej z budŜetu 
państwa; dotacja została wykorzystana w 100%, 

b) bieŜąca naprawa i konserwacja sieci energetycznej 
oraz instalowanie i montaŜ dekoracji świąteczno-
noworocznej (§ 4300) – 765.917 zł (100% planu w 
wysokości 766.100 zł); plan wydatków na  
31 grudnia był wyŜszy od planu wydatków na dzień 
1 stycznia o 50.000 zł, ze względu na zakup 
elementów iluminacji świąteczno-noworocznej, 

2) budowa i modernizacja oświetlenia (§ 6050) – 
494.922 zł (99,9% planu w wysokości 495.400 zł); opis 
znajduje się w części sprawozdania dotyczącej 
wydatków majątkowych budŜetu miasta.  

 
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 
Plan – 872.442 zł 
Wykonanie – 867.440 zł, tj. 99,4% 
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Wydatki poniesione w ramach zadań zakładów gospodarki 
komunalnej wyniosły na dzień 31 grudnia 867.440 zł, z 
tego:  
  a) zadania inwestycyjne (§ 6050) – 767.440 zł, 
  b) dotacja celowa dla Zakładu Targowisk Miejskich na 

realizację inwestycji (§ 6210) – 100.000 zł. 
Szczegółowe informacje o w/w wydatkach podane zostały 
w części dotyczącej wydatków majątkowych budŜetu 
miasta.  
 
Rozdział 90095 Pozostała działalno ść 
Plan – 10.191.419 zł 
Wykonanie – 9.215.635 zł, tj. 90,4% 
Na realizację zadań sklasyfikowanych w ramach 
„pozostałej działalności” działu 900 planowano środki 
budŜetowe w wysokości 10.191.419 zł. Do końca roku 
zaangaŜowano 90,4% tej kwoty. Poniesione wydatki w 
kwocie 9.215.635 zł, obejmowały: 
 
1) zadania realizowane przez Urząd Miasta Olsztyn – 

6.195.064 zł (86,7% planu w wysokości 7.145.343 zł), 
z tego: 
a) zadania inwestycyjne – 5.085.568 zł (85,4% planu 

w wysokości 5.952.468 zł); objaśnienia znajdują 
się w części opisowej do załącznika wydatków 
majątkowych, 

b) zadania bieŜące – 1.109.496 zł (93% planu w 
wysokości 1.192.875 zł), z tego: 
- remonty i konserwacje urządzeń komunalnych 

realizowane przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Miejskich (§ 4270) – 
827.760 zł (93,9% planu w wysokości 
881.694 zł), 

- pokrycie kosztów opłat przyłączeniowych do 
sieci energetycznej i ciepłowniczej, ustawienie 
tablicy informującej o współfinansowaniu 
środkami pomocowymi odnowienia muru 
obronnego przy ulicy Okopowej, wycinka drzew 
przy ulicy Piłsudskiego oraz tłumaczenie tekstu 
dotyczącego przygotowania dokumentacji 
przetargowej na wykonanie modernizacji ulicy 
Sielskiej (§ 4300) – 95.555 zł (76,4% planu w 
wysokości 125.000 zł); korekta umów 
przyłączeniowych do poziomu faktycznych 
kosztów zadania spowodowała w trakcie roku 
zmniejszenie planu uchwalonego na 1 stycznia 
o 15.000 zł; niepełna realizacja planu wynika z 
faktu niewykorzystania środków na 
nieprzewidziane wydatki, 

- naleŜności wraz z odsetkami i kosztami 
postępowania sądowego, zasądzone w drodze 
wyroku sądowego na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Pojezierze” z tytułu odmowy 
przez Gminę zapłacenia za wybudowane zatoki 
postojowe przy ul. Pana Tadeusza – 142.682 zł 
oraz odszkodowanie zapłacone w drodze 
porozumienia Przedsiębiorstwu Budowlanemu 
DROMA za potrącenie w 2002 roku z faktury 

końcowej za budowę ul. Bydgoskiej kar za 
nieterminowe wykonanie umowy – 40.000 zł, a 
takŜe odszkodowanie za przejście przez teren 
prywatny w trakcie budowy kolektora – 3.285 zł 
i odsetki za zaległe naleŜności z tytułu 
przejęcia przez Gminę gruntu przy ul. Bałtyckiej 
– 214 zł, łącznie 186.181 zł (100% planu), 

2) zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg 
Mostów i Zieleni – 3.020.571 zł (99,2% planu w 
wysokości 3.046.076 zł), z tego: 
a) zakupy inwestycyjne – 131.763 zł (99,9% planu w 

wysokości 131.860 zł); objaśnienia w części 
dotyczącej wydatków majątkowych budŜetu 
Miasta, 

b) bieŜące utrzymanie jednostki – 2.888.808 zł 
(99,1% planu w wysokości 2.914.216 zł), z tego:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych – 2.232.199 zł (99,2% planu w 
wysokości 2.250.015 zł); liczba etatów 
kalkulacyjnych na dzień 1 stycznia wynosiła 
59,5 etatu, od 1 maja wzrosła o 3 etaty i na 
dzień 31 grudnia wynosiła 62,5 etatu; za 
zgodną Prezydenta Miasta zatrudniono nowych 
pracowników do Wydziałów: Utrzymania i 
Budowy Dróg i Mostów, Przygotowania 
Dokumentacji i Nadzoru oraz Księgowości, 

- pozostałe wydatki bieŜące – 656.609 zł (98,9% 
planu w wysokości 664.201 zł), obejmujące 
m.in. zakup usług (np. telefonicznych, 
pocztowych i szkoleniowych), zakup materiałów 
i wyposaŜenia oraz kary i odszkodowania 
zasądzone przez Sąd lub wypłacane na 
podstawie ugody wypłacane osobom 
fizycznym, które uszkodziły samochody lub 
ucierpiały na zdrowiu na skutek złych 
warunków drogowych, a takŜe koszty sądowe 
i postępowania komorniczego w związku z 
egzekucją naleŜności). 

 
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO 
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 
wydatkowano w 2003 roku środki w wysokości  
10.300.805 zł, to jest 98,1% planu na dzień 31 grudnia 
2003 roku. Z wymienionej kwoty 77,8% stanowiły dotacje 
podmiotowe oraz celowe na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych realizowanych przez instytucje kultury, 
15,6% dotyczyło wydatków na ochronę i konserwację 
zabytków, a 6,6% zostało wydatkowane na pozostałą 
działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Wydatki inwestycyjne w dziale 921 objęły 
kwotę 990.907 zł i zostały szerzej omówione w części 
opisowej do załącznika inwestycyjnego. Zmiany w planie 
wydatków działu 921 w 2003 roku, w układzie rozdziałów 
klasyfikacji budŜetowej, przedstawia tabela: 

 
Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 

okresie 01.01-31.12 
Wykonane na dzie ń 

31.12.2003 
Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 921  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

9 236 281 10 504 988 1 268 707 13,7 10 300 805 98,1 

92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 1 550 000 1 697 800 147 800 9,5 1 697 800 100,0 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 489 000 2 159 000 670 000 45,0 2 159 000 100,0 
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 682 085 723 285 41 200 6,0 723 285 100,0 
92114 Pozostałe instytucje kultury 738 726 804 318 65 592 8,9 804 315 100,0 
92116 Biblioteki 2 445 000 2 738 311 293 311 12,0 2 632 931 96,2 
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 1 804 000 1 701 504 -102 496 -5,7 1 606 670 94,4 
92195 Pozostała działalność 527 470 680 770 153 300 29,1 676 804 99,4 
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Porównanie wysokości dotacji przekazywanych na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2001-2003 
pokazuje, Ŝe w kolejnych latach były one coraz wyŜsze. 

Największy wzrost dotacji wystąpił w 2003 roku (wzrost o 
21% w stosunku do 2002 roku).  

 
Realizacja planów wydatków na kultur ę i ochron ę dziedzictwa narodowego w latach 2001-2003 

Wykonanie w latach: 
2001 2002 2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

w zł % w zł % w zł % 
1 2 3 4 5 6 7 

Dział 921  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

8.208.072 100 8.517.935 99,6 10.300.805 98,1 

92106 Olsztyński Teatr Lalek 1.572.965 100,0 1.530.000 100,0 1.697.800 100,0 
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.661.170 100,0 1.609.000 100,0 2.159.000 100,0 
92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 740.118 100,0 858.085 100,0 723.285 100,0 
92114 Pozostałe instytucje kultury 794.210 100,0 795.000 100,0 804.315 100,0 
92116 Biblioteki 2.454.488 100,0 2.663.000 100,0 2.632.931 96,2 
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 668.805 100,0 786.575 96,1 1.606.670 94,4 
92195 Pozostała działalność 316.316 100,0 276.275 99,7 676.804 99,4 

 
Wysoko ść dotacji przeznaczonych na kultur ę i ochron ę dziedzictwa narodowego w latach 2001-2003 
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Jak widać z wyŜej przedstawionego rysunku dotacja dla 
Olsztyńskiego Teatru Lalek, Olsztyńskiego Planetarium i 
Obserwatorium Astronomicznego oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w ciągu 3 analizowanych lat utrzymywała się 
na zbliŜonym poziomie. Natomiast w przypadku dotacji dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury, ochrony i konserwacji 
zabytków oraz w przypadku pozostałej działalności 
widoczny jest w roku 2003 niemal dwukrotny wzrost 
dotacji w porównaniu do lat poprzednich. Wzrost ten 
spowodowany były obchodami jubileuszu 650-lecia Miasta 
Olsztyn. Biuro Wystaw Artystycznych natomiast otrzymało 
w 2003 roku mniejszą kwotę dotacji niŜ w roku 2001 i 
2002. 
 
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 
Plan – 1.697.800 zł 
Wykonanie – 1.697.800 zł, tj. 100% 
Podstawą prawną, w oparciu o którą Olsztyński Teatr 
Lalek został powołany i funkcjonuje jest wpis do rejestru 
kultury na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia  
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. 
zm.). Od dnia 1 stycznia 1999 roku w związku z reformą 
ustrojową państwa, teatr podlega Gminie Olsztyn. 
Obecnie OTL funkcjonuje na podstawie statutu, ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 
rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 
1992 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników 
niektórych  instytucji kultury (Dz. U. Nr 35, poz. 151, z 
późn. zm.). Plan dotacji na koniec roku dla Olsztyńskiego 

Teatru Lalek, w stosunku do planu na 1 stycznia 2003 rok 
wynosił 109,5%. Dotacja dla Olsztyńskiego Teatru Lalek 
wzrosła o 148.600 zł, z czego 80.800 stanowiła dotacja na 
działalność bieŜącą finansowana ze środków budŜetu 
państwa, a 40.000 zł stanowiła dotacja z budŜetu miasta 
przeznaczona na realizację zadań związanych z 
obchodami 650-lecia Miasta. Na ogólną wykonaną kwotę 
dotacji, jaką Olsztyński Teatr Lalek otrzymał w roku 2003 
składa się 1.517.000 zł na działalność statutową instytucji 
(środki z budŜetu miasta), 80.800 zł na działalność 
bieŜącą (środki z budŜetu państwa) oraz 100.000 zł na 
wydatki inwestycyjne (środki z budŜetu miasta). 
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zakupów 
inwestycyjnych zostały przedstawione w części opisowej 
do załącznika inwestycyjnego. Przyznaną Olsztyńskiemu 
Teatrowi Lalek dotację celową z budŜetu państwa 
wykorzystano na zorganizowanie i wystawienie 46 
widowisk teatralnych poza terenem Olsztyna, stanowiło to 
20% wszystkich widowisk realizowanych przez teatr.  
Dotację celową pochodzącą z budŜetu państwa 
przeznaczono na: 
  - wynagrodzenia osobowe  - 35.300 zł, 
  - składki ZUS FP od dodatków objazdowych  - 7.400 zł, 
  - diety - 8.300 zł, 
  - przygotowanie i wydruk afiszy - 5.000 zł, 
  - koszty paliwa - 8.000 zł, 
  - wynajem sal i koszty tantiem - 16.800 zł, 
Razem - 80.800 zł. 
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Realizując podstawowe zadania statutowe Olsztyński 
Teatr Lalek w 2003 roku zaprezentował w Olsztynie oraz 
poza nim 24 sztuki oraz 5 sztuk w  wykonaniu innych 
teatrów polskich i zagranicznych. W 2003 roku OTL 
obchodził 50- tą rocznicę działalności. Z okazji jubileuszu 
zorganizowano Olsztyński Tydzień Teatrów Lalkowych z 
udziałem teatrów zaproszonych z Petersburga, Berlina, 

Rosji, Słowacji. Teatr włączył się równieŜ aktywnie w 
obchody 650-lecia Olsztyna przygotowując specjalne 
widowisko plenerowe, wziął takŜe udział w 3 festiwalach 
ogólnopolskich, na których teatr uzyskał 4 nagrody.  
Olsztyński Teatr Lalek w sumie zagrał 289 widowisk dla 
33.209 widzów w tym nieodpłatnie dla 3.266 widzów. 
 

 
Sytuacja finansowa Olszty ńskiego Teatru Lalek w roku 2003 

Wyszczególnienie Wykonanie 
Przychody ogółem: 2.029.820 
dotacja na działalność bieŜącą (w tym dotacja na imprezy związane z obchodami 650-lecia – 40.000 zł) 1.517.000 
dotacja celowa z budŜetu państwa 80.800 
dotacja na realizację inwestycji  100.000 
wpływy ze sprzedaŜy 332.020 
Koszty ogółem: 2.084.665 
zuŜycie materiałów i energii 233.170 
usługi obce 97.540 
podatki i opłaty 12.120 
wynagrodzenia 1.230.360 
świadczenia na rzecz pracowników 250.180 
amortyzacja 53.820 
inne usługi niematerialne 79.610 
wydatki na inwestycje (modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej) 127.865 

 
Przychody uzyskane przez Olsztyński Teatr Lalek w 2003 
roku to przede wszystkim dotacje, stanowiące aŜ 84% 
ogólnych przychodów a pozostałe 16% to wpływy ze 
sprzedaŜy. Przychody instytucji zostały głównie 
przeznaczone na wynagrodzenia dla 50 pracowników 
zatrudnionych w teatrze. 
 
Rozdział 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i 
kluby 
Plan – 2.159.000 zł 
Wykonanie – 2.159.000 zł, tj. 100% 
Miejski Ośrodek Kultury działa na podstawie uchwały Nr 
XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 
1999 roku w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie i utworzenie instytucji kultury oraz uchwały  
Nr LIX/884/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 
roku w sprawie zmian do powołanej wyŜej uchwały, 
ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Dotacja przekazana dla 
Miejskiego Ośrodka Kultury wyniosła 2.159.000 zł i 
została przeznaczona na działalność bieŜącą instytucji 
oraz obchody 650-lecia Olsztyna. Plan dotacji na 31 
grudnia 2003 roku dla Miejskiego Ośrodka Kultury 
stanowił 145% planu na dzień 1 stycznia 2003 rok. 
Dotacje w ciągu roku zwiększono o 670.000 zł 
na zorganizowanie imprez z okazji obchodów 650-lecia 
Olsztyna oraz Dni Olsztyna, w tym m. in.: 

- Piknik z Dwójką, 
- Parada historyczna, 
- Opera Don Pasquale, 
- Bitwa pod Wysoką Bramą, 
- Uroczysta Sesja Rady Miejskiej (widowisko muzyczne 

Herb), 
- Koncert „W krainie uśmiechu”, 
- Koncert z okazji Dnia Niepodległości. 

 
Sytuacja finansowa Miejskiego O środka Kultury w roku 2003 

Wyszczególnienie Wykonanie 
Przychody ogółem: 2.481.034 
dotacja na działalność bieŜącą ( w tym dotacja na imprezy związane z obchodami 650-lecia – 100.000 zł) 2.159.000 
wpływy z działalności własnej: najem (sceny, aparatury, sali), obsługa imprez zleconych, wpływy z biletów, reklama, sponsoring, 
darowizny, odsetki bankowe 

322.034 

Koszty ogółem: 2.471.828 
wynagrodzenia 613.548 
zuŜycie materiałów i energii 186.283 
usługi obce 1.345.991 
podatki i opłaty 52.594 
świadczenia na rzecz pracowników 146.664 
pozostałe koszty 14.002 
pozostałe koszty operacyjne 4.531 
amortyzacja 108.215 

 
Zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Kultury na dzień  
1 stycznia 2003 roku wynosiło 29 osób (26 etatów), a na 
dzień 31 grudnia 28 osób (25 etatów). Przychody instytucji 
w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2003 roku 
zostały wykonane w 115%, a koszty w 132%. 
Przekroczenie planu zarówno dochodów jak i kosztów 
wynikało z nieplanowanych pierwotnie imprez z okazji 
650-lecia Miasta i Dni Olsztyna. 
 
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych  
Plan – 723.285 zł 
Wykonanie – 723.285 zł, tj. 100% 
 
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie funkcjonuje na 
podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  
(Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm.). 
Statutowym zadaniem BWA jest upowszechnianie kultury, 
zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych 
mieszkańców poprzez prezentację najwartościowszych 
dokonań we współczesnej twórczości plastycznej i 
fotograficznej. Do zadań tych naleŜy m. in. organizowanie 
i realizowanie wystaw sztuk plastycznych, edukacja 
kulturalna mieszkańców, promowanie kultury miasta, 
tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości 
plastycznej oraz upowszechnianie współczesnych sztuk 
plastycznych. BWA współdziała równieŜ z innymi 
instytucjami kultury, placówkami oświatowo-
wychowawczymi, stowarzyszeniami, środowiskami 
twórczymi w zakresie współtworzenia i promowania 
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działań słuŜących kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych, upowszechnieniu kultury i tworzeniu 
warunków do rozwijania twórczości artystycznej. 
Wykonanie i plan dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych 
na 31 grudnia 2003 roku były o 6% wyŜsze od planu na 
początek roku. W ciągu roku dotacja wzrosła o 41.200 zł 
z czego 26.200 zł stanowiły środki otrzymane z budŜetu 
państwa. Na ogólną planowaną i wykonaną kwotę dotacji, 
jaką Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało w 2003 roku 
składa się 697.085 zł na działalność bieŜącą instytucji 
kultury (środki z budŜetu miasta) oraz 26.200 zł dotacja 
celowa na działalność bieŜącą (środki z budŜetu 
państwa). Środki z budŜetu państwa zostały wykorzystane 
na przygotowanie i realizację wystawy – VII Qadriennale 
Drzeworytu i Linorytu Polskiego. Na konkurs wpłynęło 320 
prac 93 autorów. Celem konkursu była prezentacja 
najwybitniejszych realizacji w dziedzinie linorytu 
i drzeworytu oraz wzbudzenie szerokiego zainteresowania 
artystów i odbiorców tą rzadką formą wyrazu 
artystycznego. 

Dotacja z budŜetu państwa wykorzystano na : 
  - nagrodę Grand Prix - 6.000 zł, 
  - druk katalogu oraz plakatów  - 20.200 zł, 
Razem - 26.200 zł. 
 
W 2003 roku Biuro Wystaw Artystycznych zaprezentowało 
21 wystaw w swojej siedzibie, 3 wystawy w Polsce, 2 
wystawy w Kaliningradzie, 14 spotkań autorskich, w tym 
2 spotkania autorskie połączone z promocją ksiąŜki, 140 
pogadanek na wystawach oraz targi zdrowia i mody – 
imprezę zorganizowaną pod patronem Prezydenta Miasta 
Olsztyn. Biuro Wystaw Artystycznych odwiedziło w 2003 
roku 15.252 osób. Zatrudnienie  na dzień 1 stycznia 2003 
roku wynosiło 13 osób, zaś na dzień 31 grudnia 14 osób. 
W związku z obchodami 650-lecia Olsztyna jedna z 
wystaw została poświęcona twórczości Andrzeja Grzonka 
z pochodzenia Olsztynianina, obecnie mieszkającego i 
tworzącego w Wiedniu. Artysta zaprezentował na niej 
pejzaŜe inspirowane warmińsko-mazurską przyrodą 
i piękny wizerunek ratusza. 

 
Sytuacja finansowa Biura Wystaw Artystycznych w 200 3 roku 

Wyszczególnienie Wykonanie 
Przychody ogółem: 795.527 
dotacja na działalność bieŜącą  697.085 
dotacja z budŜetu państwa 26.200 
wpływy z działalności własnej: wpływy ze sprzedaŜy wydawnictw, biletów, usług reklamowych, sponsoring, odsetki bankowe 72.242 
Koszty ogółem: 794.178 
wynagrodzenia 368.470 
koszty utrzymania obiektu 56.345 
koszty związane z organizacją wystaw 297.366 
wydatki rzeczowe 38.563 
pozostałe koszty 33.434 

 
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 
Plan – 804.318 zł 
Wykonanie – 804.315 zł, tj. 100% 
 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
jest placówką realizującą zadania własne gminy z zakresu 
działalności kulturalnej. Zadania te polegają na nauczaniu 
astronomii, promocji astronomii i nauk pokrewnych, 
popularyzacji wiedzy z zakresu astronomii, astronautyki, a 
takŜe na współpracy z planetariami i obserwatoriami w 
kraju i za granicą. Przepisy regulujące funkcjonowanie 
OPiOA to ustawa z 25 października 1991 roku 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. Nr 114, poz. 493, z późn. zm.). Plan dotacji na  
31 grudnia dla Olsztyńskiego Planetarium i 
Obserwatorium Astronomicznego zwiększył się o 9% w 
porównaniu do planu na dzień 1 stycznia 2003 roku. Na 
ogólną planowaną i wykonaną kwotę dotacji jaką 
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne 
otrzymało w 2003 roku składa się 745.452 zł 
przeznaczone na działalność statutową instytucji (środki z 
budŜetu miasta), w tym 35.000 zł przeznaczone na 

obchody 650-lecia Olsztyna. Poza tym przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu 
Miasta realizowana była inwestycja związana z 
przystosowaniem obiektu Planetarium do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zadanie to kontynuowane było 
od 2002 roku w ramach programu DOMINO przy 
współudziale środków PEFRON. Wydatkowano na ten cel 
środki w wysokości 58.863 zł. Wydatki na realizację 
inwestycji są szczegółowo przedstawione w załączniku 
dotyczącym inwestycji. Do imprez zorganizowanych w 
ramach obchodów 650-lecia Olsztyna naleŜały Sesja 
Popularnonaukowa Mikołaj Kopernik – twórca nowoŜytnej 
astronomii i najznamienitszy obywatel Olsztyna, XIV 
Międzynarodowy Dzień Planetarium, II Ogólnopolskie 
Seminarium Meteorytowe oraz Olsztyńskie Dni Nauki. 
Organizowane były róŜne kursy i turnieje, pokazy 
ciekawych zjawisk astronomicznych oraz seanse 
astronomiczne. W roku 2003 sprzedano 50.922 biletów 
wstępu do Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznego, 1.046 osobom umoŜliwiono bezpłatny 
wstęp do Planetarium.  

 
Sytuacja finansowa Olszty ńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w  roku 2003 

Wyszczególnienie Wykonanie 
Przychody ogółem: 1.161.116 
dotacja na działalność bieŜącą (w tym dotacja na imprezy związane z obchodami 650-lecia – 35.000 zł) 745.452 
wpływy z działalności własnej: wpływy ze sprzedaŜy biletów, materiałów dydaktycznych, wpływy za najem pomieszczeń 411.669 
przychody finansowe 157 
inne przychody: wpływy z działalności wydawniczej, darowizny, opłaty za kółka astronomiczne 3.838 
Koszty ogółem: 1.193.098 
wynagrodzenia 768.602 
zuŜycie materiałów i energii 127.736 
usługi obce 52.265 
podatki i opłaty 7.660 
świadczenia na rzecz pracowników 173.535 
pozostałe koszty 12.848 
prace remontowe przed sezonem zimowym 15.452 
imprezy z okazji 650-lecia Olsztyna 35.000 
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Zatrudnienie w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium 
Astronomicznym na dzień 1 stycznia 2003 roku wynosiło 
28,5 etatów, a na dzień 31 grudnia 2003 roku 29 etatów. 
Przychody OPiOA w stosunku do planu na dzień  
31 grudnia 2003 roku wykonano w 99,9%, natomiast 
wydatki w 102,6%. Głównym powodem przekroczenia 
wydatków było opuszczenie przez Zjednoczone 
Przedsiębiorstwo Rozrywkowe S.A. lokalu „Andromedy” 
przed końcem 2003 roku, co skutkowało koniecznością 
ponoszenia przez Planetarium dodatkowych kosztów 
związanych z utrzymaniem tego lokalu. Dodatkową 
przyczyną ponadplanowego wzrostu wydatków były 
koszty związane z przygotowaniem imprez z okazji  
650-lecia Olsztyna oraz przekroczenie kosztów prac 
remontowych przeprowadzonych w budynku Planetarium. 
 
Rozdział 92116 Biblioteki 
Plan – 2.738.311 zł 
Wykonanie – 2.632.931 zł, tj. 96,2% 
 
Miejska Biblioteka Publiczna, zgodnie z uchwałą  
Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia  
25 czerwca 1999 roku oraz uchwałą Nr XXVI/487/2000 
Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 22 marca 2000 roku, 
jest samorządową instytucją kultury Miasta Olsztyn 
posiadającą osobowość prawną. Biblioteka realizuje 
zadania własne gminy i miasta na prawach powiatu 
w zakresie działalności kulturalnej. Na ogólną kwotę 
dotacji przekazaną Miejskiej Bibliotece Publicznej składa 
się 2.513.000 zł na działalność statutową instytucji (środki 
z budŜetu miasta), w tym 8.000 zł przeznaczone 
na obchody 650-lecia Olsztyna oraz 54.981 zł – dotacja 
celowa na realizację wydatków inwestycyjnych (środki z 
budŜetu miasta). Ponadto Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta 
realizował inwestycje związane z adaptacją pomieszczeń 

przy ulicy Piłsudskiego na potrzeby Biblioteki 
Multimedialnej, której koszt wyniósł 64.950 zł (38% planu 
na 31 grudnia). Projekt utworzenia Biblioteki finansowany 
jest w znacznej części przez Fundację Bertelsmanna pod 
nazwą „Biblioteka dla Młodych Klientów”. Realizacja 
projektu jest przewidziana na lata 2003-2007 i polega na 
stworzeniu nowoczesnej Biblioteki Multimedialnej dla 
uŜytkowników w wieku 13-25 lat. Wydatki na realizację 
inwestycji są szczegółowo przedstawione w załączniku 
dotyczącym inwestycji. Dotacja celowa otrzymana w 2003 
roku na zakupy inwestycyjne została wykorzystana 
na zakup komputerów do bibliotek nr 9, 10 i 27, 
administracji oraz działu gromadzenia i opracowywania 
zbiorów. Dotacja podmiotowa na 650- lecie Olsztyna 
została przeznaczona na konkurs plastyczny „Moje 
Miasto”, konkurs literacki „Moje Miasto” oraz turniej wiedzy 
o Olsztynie. Na koniec 2003 roku miejską sieć 
biblioteczną tworzyło 17 filii bibliotecznych. W 2003 roku 
Miejska Biblioteka Publiczna nie wykonała 
powaŜniejszych prac remontowych, poza wymianą okien 
w dwóch lokalach spółdzielczych mieszczących się w 
bibliotece nr 1 i 15, dokonaną i sfinansowaną przez 
Olsztyńską Spółdzielnię Mieszkaniową. Powierzchnia 
uŜytkowa w związku z likwidacją biblioteki publiczno-
szkolnej na ul. Gdyńskiej zmniejszyła się o 117 m2 . Na 
koniec 2003 roku zbiory MBP wynosiły 360.047 
woluminów ksiąŜek, 451 woluminów czasopism 
oprawnych i 11.473 jednostek zbiorów specjalnych 
(kasety wideo, norm, dokumenty elektroniczne i broszury). 
Filie MBP zarejestrowały 32.790 czytelników, w tym 3.858 
studentów. Praca popularyzacyjna bibliotek w roku 2003 
wiązała się przede wszystkim z obchodami 650-lecia 
Olsztyna. Rocznicy tej poświęcono w bibliotekach wiele 
miejsca, organizując róŜne formy pracy, które miały za 
zadanie upowszechnienie wiedzy o dziejach miasta oraz o 
jego współczesnych dokonaniach. 

 
Sytuacja finansowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w  2003 roku 

Wyszczególnienie Wykonanie 
Przychody ogółem: 3.024.006 
dotacja na działalność bieŜącą ( w tym dotacja na imprezy związane z obchodami 650-lecia – 8.000 zł) 2.513.000 
dotacja na zakupy inwestycyjne 54.981 
wpływy z działalności własnej: usługi z kserokopiarki, sprzedaŜ norm, karty czytelnicze, prowadzenie punktu bibliotek 118.379 
pozostałe dochody 337.454 
odsetki bankowe 192 
Koszty ogółem: 2.828.199 
wynagrodzenia 1.637.705 
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych 357.558 
zuŜycie materiałów i energii 470.234 
usługi obce materialne i niematerialne 193.860 
podatki i opłaty 88.364 
świadczenia na rzecz pracowników 15.331 
zakupy inwestycyjne 54.981 
koszty krajowe i zagranicznych delegacji słuŜbowych 5.077 
ubezpieczenia majątkowe 5.093 

 
Przychody własne uzyskane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w 2003 roku to dotacje stanowiące 85% 
ogólnych przychodów, wpływy za prowadzenie punktu 
bibliotecznego, usług ksero, sprzedaŜ kart czytelniczych 
oraz dary i odsetki bankowe stanowiące zaledwie 15% 
ogólnych przychodów. Koszty zaś to przede wszystkim 
wynagrodzenia wraz z pochodnymi i usługi obce. W roku 
2003 liczba zatrudnienia bibliotekarzy nie uległa zmianie. 
Na koniec roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
zatrudnionych było 79 osób na 74 etatach. 
 
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 
Plan – 1.701.504 zł 
Wykonanie – 1.606.670 zł, tj. 94,4% 
 

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i 
konserwacji zabytków szacowane były w okresie 
sprawozdawczym na kwotę 1.701.504 zł, natomiast 
zrealizowane w wysokości 1.606.670 zł (o 5,6% niŜszej), z 
tego: 
1) dotacja celowa z budŜetu dla podmiotów nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych – 
160.990 zł (99,9% planu w wysokości 161.000 zł), na 
dofinansowanie realizacji niŜej wymienionych zadań: 
a) konserwacja organów w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa – 50.000 zł; dotację otrzymała 
parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 

b) konserwacja murów obronnych wokół Katedry św. 
Jakuba – 100.000 zł; dotację otrzymała parafia św. 
Jakuba, 
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c) pomniki i tablice pamiątkowe – 10.990 zł; dotację 
otrzymali: Związek Kombatantów RP i byłych 
Więźniów Politycznych (6.000 zł), Towarzystwo 
Miłośników Wołynia i Polesia (4.000 zł) oraz 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego 
„Pojezierze” 9990 zł),  

 
2) pomoc finansowa dla Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego – 70.000 zł (100% planu), z 
tego: 
a) konserwacja starodruków z Muzeum Warmii i 

Mazur – 25.000 zł, 
b) rekonstrukcja zabytkowej stolarki oraz 

rekonstrukcja gotyckich elementów elewacji 
w skrzydle południowym Starego Ratusza – 
45.000 zł, 

3) nagrody w konkursie na projekt rzeźby Mikołaja 
Kopernika – 15.000 zł (100% planu), 

4) zakup ksiąŜek „Olsztyn 1353-2003 Galopem przez 
Stulecia” oraz zakup materiałów do szkolenia osób 
bezrobotnych biorących zatrudnionych przy w pracach 
konserwatorskich w obiektach zabytkowych – 
42.773 zł (98,5% planu w wysokości 43.420 zł),  

5) renowacja stolarki drzwiowej w budynku przy ul. 
Okrzei 21 oraz program konserwacji murów obronnych 
przy ul. Okopowej – 7.050 zł (100% planu), 

6) zakup usług – 598.744 zł (99,5% planu w wysokości 
601.883 zł), z tego:  
a) konserwacja Wysokiej Bramy – 448.956 zł, 
b) przygotowanie programów współfinansowanych 

przez Unię Europejską: Program Balaton i Local 
Historia – 6.295 zł, 

c) konserwacja starodruków z biblioteki I Liceum 
Ogólnokształcącego – 1.200 zł, 

d) seminarium konserwatorskie – 11.000 zł, 
e) opracowanie publikacji naukowej „Architektura i 

urbanistyka Olsztyna” – 21.250 zł, 
f) badania i opracowania ratownicze zabytków, opinie 

i ekspertyzy specjalistyczne – 27.963 zł, 
g) prace konserwatorskie w Kaplicy Adoracji 

Najświętszego Sakramentu w Katedrze Św. 
Jakuba – 15.000 zł, 

h) współorganizacja imprezy „Bitwa pod Wysoką 
Bramą” – 9.200 zł, 

i) wykonanie tablicy upamiętniającej Jubileusz Miasta 
– 17.960 zł, 

j) rekonstrukcja i aranŜacja zwieńczenia odcinka 
muru obronnego przy Wysokiej Bramie – 5.000 zł, 

k) zadania wykonane w ramach środków 
przeniesionych z rezerwy celowej na Obchody 
650-lecia Miasta – 34.920 zł (99,8% planu w 
wysokości 35.000 zł), z tego: 
- renowacja krzyŜa przy Kaplicy Jerozolimskiej (ul. 

Grunwaldzka) – 8.600 zł, 
- konkurs na projekt rzeźby Mikołaja Kopernika i 

konsultacje rzeźby – 8.520 zł, 
- wykonanie figury Św. Jakuba – 16.454 zł, 
- konserwacja Wysokiej Bramy (nadzór 

archeologiczny) – 1.346 zł, 
7) zadania i zakupy inwestycyjne – 712.113 zł (88,7% 

planu w wysokości 803.151 zł). 
 
RóŜnica pomiędzy planem wydatków na zadania z 
zakresu ochrony i konserwacji zabytków obowiązującym 
na dzień 31 grudnia a uchwalonym na dzień 1 stycznia 
wynosi 102.496 zł i wynika głównie ze zmian w realizacji 
zadań remontowych i inwestycyjnych.  
 
Rozdział 92195 Pozostała działalno ść 
Plan – 680.770 zł 

Wykonanie – 676.804 zł, tj. 99,4% 
 
Roczny limit wydatków na pozostałe zadania z zakresu 
kultury i sportu w wysokości 680.700 zł został 
rozdysponowany w 99,4% na kwotę 676.804 zł, z tego: 

a) dotacja podmiotowa z budŜetu dla Ośrodka Badań 
Naukowych w Olsztynie z przeznaczeniem na 
dofinansowanie realizacji poligraficznej monografii 
pt. „Olsztyn 1353-2003” – 56.700 zł (100% planu), 

b) dotacja przedmiotowa z budŜetu dla Zakładu 
Cmentarzy Komunalnych (100% planu) – 
przeznaczenie tych środków zostało przedstawione 
w części dotyczącej działalności miejskich zakładów 
budŜetowych – 170.400 zł (100% planu), 

c) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych na promowanie kultury 
Olsztyna poprzez prezentację dorobku olsztyńskich 
zespołów amatorskiego ruchu artystycznego w kraju 
i za granicą oraz na edukację kulturalną 
mieszkańców Miasta, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów olsztyńskich szkół 
w zakresie historii i tradycji Olsztyna – 99.656 zł 
(99,7% planu w wysokości 100.000 zł); dotacje 
otrzymali, min.: Stowarzyszenie Teatr Wiejski 
„Węgajty”, Związek Literatów Polskich, 
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, 
Stowarzyszenie Kulturalne „MEM”, Związek Polskich 
Artystów Plastyków, Towarzystwo Kultury Teatralnej, 
Towarzystwo Sztuk Pięknych, Stowarzyszenie 
Zwykłe Promocji Działań Artystycznych „Kangaroz”, 
Stowarzyszenie Przyjaciół WyŜszego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i in, 

d) pomoc dla Samorządu Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w finansowaniu działalności bieŜącej 
instytucji kultury „Dom Gazety Olsztyńskiej” – 
oddziału Muzeum Warmii i Mazur w zakresie 
organizacji wystawy historyczno-artystycznej oraz 
opracowania ikonografii Olsztyna – 50.000 zł (100% 
planu), 

e) nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony kultury – 45.520 zł (95% planu w 
wysokości 47.920 zł), 

f) stypendia dla osób zajmujących się twórczością 
artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dób 
kultury – 50.400 zł (98,5% planu w wysokości 
51.150 zł), 

g) zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów, 
przeglądów i festiwali, organizowanych pod 
patronatem Prezydent Miasta – 9.937 zł (95,5% 
planu w wysokości 10.400 zł), 

h) finansowanie kosztów realizacji zleceń, m.in.: 
zorganizowanie „Gali Noworocznej”, opracowanie II 
etapu  monografii „Olsztyn 1353-2003” z okazji 
jubileuszu powstania Miasta, koncert Miejskiej 
Orkiestry Dętej podczas osłonięcia tablicy 
poświęconej Feliksowi Nowowiejskiemu, koncert 
Zespołu „Czerwony Tulipan” z okazji wręczenia 
nagród Prezydenta Miasta, dwa spektakle w ramach 
Olsztyńskich Spotkań Teatralnych zorganizowanych  
przez Teatr im. Stefana Jaracza, wykonanie tablicy z 
brązu upamiętniającej jubileusz powstania Olsztyna, 
organizacja Ogólnopolskich warsztatów dla młodych 
wokalistów i in. – 194.191 zł (100% planu w 
wysokości 191.200 zł). 

 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
Wydatki budŜetu miasta w ramach finansowania 
działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosły w 
2003 roku 3.205.211 zł i zostały zrealizowane w 99,3% w 
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stosunku do planu. W tabeli poniŜej przedstawione jest 
wykonanie wydatków w dziale 926 w ciągu 3 ostatnich lat. 

 

 
Realizacja planu wydatków na kultur ę fizyczn ą i sport w latach 2001-2003 

Realizacja 2001 Realizacja 2002 Realizacja 2003 Wyszczególnienie 
kwota % kwota % kwota % 

Wydatki ogółem w dziale 926, w tym: 2.933.838 100 3.094.316 100 3.205.211 99,3 
92601 Obiekty sportowe 2.059.874 100 2.319.981 100 2.395.706 99,8 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 815.000 100 250.000 100 316.000 100 
92695 Pozostała działalność 58.963 99,9 524.335 99,9 493.505 96,8 

 
Zmiany w planie wydatków działu 926 w 2003 roku, w układzie rozdziałów klasyfikacji budŜetowej, przedstawia tabela 

Planowane na dzie ń: Suma zmian w planie w 
okresie 01.01-31.12 

Wykonane na dzie ń 
31.12.2003 

Wydatki bud Ŝetowe, w tym: 

01.01.2003 31.12.2003 w zł % w zł % 
1 2 3 4 (4:2) 6 (6:3) 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 2 760 000 3 226 310 466 310 16,9 3 205 211 99,3 
92601 Obiekty sportowe 1 980 000 2 400 310 420 310 21,2 2 395 706 99,8 
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 300 000 316 000 16 000 5,3 316 000 100,0 
92695 Pozostała działalność 480 000 510 000 30 000 6,3 493 505 96,8 

 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 
Plan – 2.400.310 zł 
Wykonanie – 2.395.706 zł, tj. 99,8% 
W rozdziale sklasyfikowana została dotacja przedmiotowa 
dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 2.008.000 zł, 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań 
skierowanych do uczestników korzystających z obiektów 
Ośrodka, tj. z: 
  - Hala Widowiskowo – Sportowa URANIA, 
  - Zespół Krytych Obiektów Sportowych (Pływalnia), 
  - Zespół Odkrytych Obiektów Sportowych (Stadion przy 

ul. Piłsudskiego), 
- Zespół Obiektów Wypoczynkowo – Rekreacyjnych 

(PlaŜa), 
  - Muzeum Sportu. 
Pozostała kwota wydatków w tym rozdziale wiąŜe się 
z działalnością inwestycyjną, o której mowa w części 
opisowej do załącznika inwestycyjnego. Więcej informacji 
na temat Ośrodka Sportu i Rekreacji w odrębnej części 
dotyczącej działalności zakładów budŜetowych. 
 
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  i 
sportu 
Plan – 316.000 zł 
Wykonanie – 316.000 zł. tj. 100% 
Kwota 316.000 zł obejmuje dotację przedmiotową z 
budŜetu miasta dla Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
przeznaczoną na dofinansowanie realizowanych przez 
Ośrodek zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu. 
Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Więcej 
informacji na temat Ośrodka Sportu i Rekreacji w odrębnej 
części dotyczącej działalności zakładów budŜetowych. 
 
Rozdział 92695 Pozostała działalno ść 
Plan – 510.000 zł 
Wykonanie – 493.505 zł, tj. 96,8% 
Na finansowanie pozostałych zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu zaplanowano środki budŜetowe w 
wysokości 510.000 zł, z czego wydatkowano 96,8%, 
tj. 493.505 zł, w tym: 

a) dotacje celowe z budŜetu na zadania zlecone do 
realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 
sektora finansów publicznych, udzielane w oparciu o 

uchwałę Nr XXXII/555/2000 Rady Miejskiej w 
Olsztynie z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu 
miasta Olsztyna oraz sposobu jej rozliczania i 
kontroli wykonania zleconego zadania – 385.991 zł 
(96,5% planu w wysokości 400.000 zł), z tego: 
- szkolenie sportowe dzieci i młodzieŜy szkół 

olsztyńskich mające na celu doskonalenie ich 
uzdolnień i sprawności fizycznej – 344.000 zł 
(podmioty realizujące: Olsztyński Klub Sportowy, 
Motoklub Olsztyn, AZS UWM, MTP „Kormoran”, 
OPKS „Gwardia”, KKS „Warmia” i in.), 

- organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o 
randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej 
i międzynarodowej – promocja Miasta – 41.991 zł 
(W-M Federacja Sportu, OPKS Gwardia, UKS 
„Kontra”, Motoklub Olsztyn i in.); w związku z 
brakiem realizacji niektórych zadań przez 
stowarzyszenia niewykorzystana została kwota 
14.009 zł; przyczyną tej sytuacji był brak 
wystarczających środków, związany między innymi 
z wycofywaniem się niektórych sponsorów 
współfinansujących imprezy, 

b) nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w 
dziedzinie kultury fizycznej, przyznawane zgodnie z 
uchwałą Nr XXVI/488/2000 Rady Miasta Olsztyn z 
dnia 22 marca 2000 roku w tej sprawie – 67.900 zł 
(97% planu w wysokości 70.000 zł),  

c) zakupu nagród i upominków rzeczowych, w 
szczególności pucharów i ksiąŜek, wręczanych 
zwycięzcom imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 
zawodnikom i działaczom sportowym jako nagrody 
Prezydenta Miasta – 12.996 zł (100% planu), 

d) zakup usług związanych z wyjazdem olsztyńskiej 
reprezentacji młodzieŜowej do Torunia na III Turniej 
Miast w Piłce NoŜnej Juniorów im. Konrada 
Kamińskiego oraz organizacją „MłodzieŜowego 
Wyścigu Kolarskiego” rozgrywanego podczas II 
etapu 60 Wyścigu Tour de Pologne i Letniej 
Akademii Kyokushin Karate – 26.618 zł (98,6% 
planu w wysokości 27.000 zł). 

 

 
INFORMACJA Z WYKONANIA BUD śETU ZA I PÓŁROCZE 2003 ROKU  

WYDATKI INWESTYCYJNE 
 
Dział 600 Transport i Ł ączność 
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

 
1. Budowa przejścia dla pieszych - ul. Bałtycka.  

Plan – 8.610 zł (środki własne)  
Wykonanie – 8.607 zł (środki własne)  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120  Poz.  1559 
 

 

- 6327 - 

Jednostką realizującą był Miejski Zarząd Dróg Mostów i 
Zieleni (MZDMiZ). Wybudowano azyl dla pieszych. W 
trakcie roku plan zmniejszono o kwotę 11 390 zł z uwagi 
na niŜszy od wartości kosztorysowej koszt zadania.  
 

2. Obwodnica wokół Olsztyna-studium przebiegu.  
Z uwagi na zakres zadania wykraczający poza Gminę 
Olsztyn i związane z tym moŜliwości finansowe, 
zrezygnowano z realizacji zadania.  
 

3. Budowa ul. Nowogrunwaldzkiej.  
Plan – 98.300 zł (kredyt)  
Wykonanie – 98.210 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny  
240 000 zł został zmniejszony o kwotę 141 700 zł, tj. do 
wysokości faktycznego kosztu zadania. Sporządzono 
koncepcję budowy ulicy Nowogrunwaldzkiej oraz analizę 
wpływu wykonania ulicy na sprawność ruchu ulicznego 
centralnego obszaru miasta.  
 

4. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (Sielska II 
etap).  
Plan – 900.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 900.000 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział Mienia i Geodezji 
(MG). W 2002 roku zawarty został akt notarialny na wykup 
gruntów pod budowę II etapu ulicy Sielskiej.  
Częściowej płatności dokonano w 2002 roku  
(1.000.000 zł) i w 2003 roku 900.000 zł.  
 
Rozdział 60016 Drogi gminne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Budowa ul. Górnej.  
Plan - 553 600 zł (środki z „WARTA „S.A 50.000 zł., kredyt 
503.600 zł)  
Wykonanie – 527.754 zł (środki z „WARTA „S.A  
24.154 zł., kredyt 503.600 zł)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Zadanie 
współfinansowane przez „WARTA” S.A. Ze względu na 
wyŜszy koszt zadania oraz zwiększenie zakresu zadania 
o nawigację parkingową (wykonanie było planowane 
w ramach innego zadania), plan pierwotny został 
zwiększony z uzyskanych oszczędności na innych 
zadaniach oraz z dofinansowania zadania przez „Warta” 
S.A o kwotę 453.600 zł. W ramach tej inwestycji 
wybudowano ulicę wraz z odwodnieniem i oświetleniem, 
przebudowano skrzyŜowanie ulicy Górnej i Mochnackiego 
oraz załoŜono system nawigacji parkingowej na parkingu 
przy ul. Mochnackiego.  
 

2. Budowa ul. Pomorskiej.  
Plan – 360.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 359.996 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 90.000 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. Zadanie kontynuowane od 2002 roku. 
W 2003 roku zakończono realizację II etapu nawierzchni z 
odwodnieniem i oświetleniem. Zaplanowany do wykonania 
w 2003 roku chodnik, z uwagi na wznoszony przy tej ulicy 
budynek mieszkalny, zostanie wykonany w 2004 roku.  
 

3. Most Zamkowy na rzece Łynie.  
Plan – 40.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 39.040 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 60.000 zł z uwagi na niŜszy koszt od 
wartości kosztorysowej. W 2003 roku wyremontowano 
stoŜki mostu i wykonano przejście dla pieszych nad 
brzegiem Łyny.  

 
4. Przebudowa ul. Okopowej, Podwale, Jana z Łajs.  

Plan – 70.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 20.293 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 230.000 zł w związku z 
rozstrzygnięciem przetargu (wcześniejszy przetarg został 
uniewaŜniony) dopiero w listopadzie. W 2003 roku 
wykonano oświetlenie uliczne. Pozostawiony na 2003 rok 
plan w wysokości 70.000 zł nie został wykonany, 
poniewaŜ Wykonawca nie zrealizował wymaganego 
zakresu robót, który umoŜliwiłby wystawienie faktury. Z 
uwagi na brak moŜliwości kontynuowania zadania w 
okresie zimowym, realizację zadania przeniesiono na 
2004 rok.  
 

5. Budowa ulicy Pogodnej.  
Plan – 48.100 zł (kredyt)  
Wykonanie – 48.074 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 41.900 zł wskutek uzyskania w 
przetargu niŜszej ceny niŜ przewidywano.  
W 2003 roku wniesiono opłatę za usunięcie drzew oraz 
ułoŜono z kostki nawierzchnię jezdni i chodników.  
 

6. Budowa ul. Wakacyjnej.  
Plan – 142.100 zł (kredyt)  
Wykonanie – 142.029 zł (kredyt) 
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Kontynuacja zadania z 
2002 roku.  
W ramach II etapu wykonano chodniki z wjazdami 
bramowymi oraz oświetlenie. Ponadto ustawiono gazony 
jako elementy uspokojenia ruchu.  
 

7. Przeniesienie parkingu przy ul. Iwaszkiewicza.  
Plan – 77.662 zł (środki własne)  
Wykonanie – 77.645 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 217.100 zł wskutek uzyskania w 
przetargu na wykonanie nawierzchni parkingu kwoty 
niŜszej niŜ zakładano. Zadanie kontynuowane od 2002 
roku. W 2003 roku wykonano nawierzchnię parkingu z 
kostki.  
 

8. Budowa ul. Szostkiewicza.  
Plan - 92.000 zł (kredyt)  
Wykonanie - 91.970 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 8.000 zł z uwagi na niŜszy koszt 
zadania. W 2003 roku realizowano II etap zadania 
obejmujący budowę ulicy z odwodnieniem od mostu na 
rzece Łyna do budynku Nr 11.  
 

9. Budowa ul. śeglarskiej.  
Plan – 439.600 zł (kredyt)  
Wykonanie – 439.375 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 89.600 zł z uwagi na wyŜszą wartość 
kosztorysu od wartości szacunkowej, dokonanej przed 
wykonaniem dokumentacji. W ramach wydatkowanych 
środków w 2003 roku wykonano odcinek ulicy z 
odwodnieniem i oświetleniem.  
 

10. Budowa ul. Bławatnej.  
Plan – 16.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 15.897 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Zadanie realizowane 
od 2000 roku. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 
19.000 zł z uwagi na uzyskanie w przetargu niŜszej ceny 
niŜ przewidywano w kosztorysie inwestorskim. W 2003 
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roku wykonano chodnik i wjazdy bramowe z kostki 
polbruk. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
 

11. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe  
Plan – 2.860.561 zł (środki własne 1.070.561 zł, kredyt 
1.790.000 zł)  
Wykonanie – 2.584.170 zł (środki własne 1.070.561 zł, 
kredyt 1.513.609 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział MG. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 579.439 zł. Zarówno 
przeprowadzone korekty zmniejszające plan jak i niŜsze 
od planowanego wykonanie planu wynikają z faktu, iŜ 
część zaplanowanych do realizacji w 2003 roku wykupów 
nie doszła do skutku z powodu niemoŜności 
wynegocjowania z właścicielami gruntów cen 
akceptowalnych przez Urząd Miasta. Ponadto brak planu 
zagospodarowania przestrzennego uniemoŜliwił nabycie 
nieruchomości w postępowaniu wywłaszczeniowym. W 
ramach wydatkowanych środków dokonano wykupu 
gruntów w ulicach: Witosa, Jarockiej, Sielskiej, Tuwima, 
Hiacyntowej, Sikorskiego, Bartąskiej oraz nieruchomości 
połoŜonej przy ulicy Pieczewskiej, przeznaczonych pod 
budowę dróg.  
 

12. Budowa ul Łabędziej. 
Plan – 150.400 zł (kredyt)  
Wykonanie – 150.368 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 49.600 zł z uwagi na niŜszy koszt 
zadania. W 2003 roku wybudowano ciąg pieszo-jezdny 
wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przełoŜono kable 
telekomunikacyjne oraz wykonano przyłącza gazu.  
 

13. Modernizacja Placu Aliantów. 
Plan - 109.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 108.498 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 91.000 zł ze względu na 
niŜszy koszt zadania od wartości kosztorysowej. Zadanie 
kontynuowane od 2002 roku.  
W 2003 roku ułoŜono nawierzchnię jezdni, chodników i 
wjazdów z kostki, wykonano boisko do gry w piłkę (o 
nawierzchni bitumicznej) wraz z jego ogrodzeniem oraz 
urządzono tereny zieleni.  
 

14. Budowa nawierzchni sięgaczy i przebudowa 
odcinka z płyt betonowych ul. Siewnej. 
Plan – 168.400 zł (kredyt)  
Wykonanie – 168.390 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 31.600 zł. W 2003 roku 
zrealizowano I etap, w ramach którego wybudowano 
nawierzchnię ulicy, chodników i wjazdów z kostki polbruk 
wraz z oświetleniem ulicznym.  
 

15. Budowa chodnika na ul. Wczasowej.  
Plan – 36.940 zł (środki własne)  
Wykonanie – 36.939 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Zadanie wprowadzono 
w trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków 
wykonano chodnik z kostki polbruk wraz z wjazdami 
bramowymi.  
 

16. Wydatek majątkowy związany z wypłatą 
odszkodowań za przejęty z mocy prawa grunt. 
Plan – 345.500 zł (środki własne 95.500 zł, kredyt 
250.000)  
Wykonanie – 345.451 zł (środki własne 95.500 zł, kredyt 
249.951 zł)  

Wydziałem realizującym był Wydział MG. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 95.500 zł. W ramach wydatkowanych 
środków dokonano wypłaty odszkodowań za przejęty 
z mocy prawa grunt przeznaczony pod budowę dróg na 
osiedlu Gutkowo i Jaroty w ramach podjętej uchwały Rady 
Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/727/01 z dnia 27 czerwca 2001 
roku oraz w ramach zatwierdzonych projektów podziałów 
nieruchomości na wniosek właścicieli lub wieczystych 
uŜytkowników.  
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70095 Pozostała działalno ść  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

1. Wykup gruntów i nieruchomości na potrzeby 
budownictwa komunalnego.  
Plan - 1 500.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.500.000 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział MG. Zadanie 
wprowadzone w trakcie roku. PowyŜsza kwota 
wydatkowana została na pokrycie I raty naleŜności 
związanej z nabyciem przez Gminę Olsztyn od Agencji 
Mienia Wojskowego nieruchomości połoŜonej przy ulicy 
Jagiellońskiej (byłe koszary wojskowe).  
 
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego  
§ 6010 wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie 
wkładów do spółek prawa handlowego 
 

1. Budowa domów mieszkalnych.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł 
Jednostką realizującą było Olsztyńskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego (OTBS). Zaplanowane 
pierwotnie w budŜecie do przekazania środki w kwocie 
412.000 zł nie zostały przekazane, poniewaŜ w 2003 roku 
kontynuowano rozpoczętą w 2002 roku budowę domów 
mieszkalnych, na które Gmina przekazała środki w kwocie 
4.510.000 zł juŜ w 2001 roku. Z przekazanych przez 
Gminę środków, w 2003 roku wydatkowano kwotę 
4.118.619 zł, ze środków z Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego (KFM) kwotę 9.626.072 zł oraz ze 
środków własnych OTBS kwotę 514.758 zł. W 2003 roku 
oddano do uŜytku dziewięć budynków : przy ulicy Zielonej 
– cztery budynki, przy ulicy Pomorskiej – pięć budynków. 
Uzyskano 168 mieszkań o łącznej powierzchni 7 061 m2. 
Rozpoczęto równieŜ budowę III i IV etapu inwestycji przy 
ulicy Pomorskiej, które będą kontynuowane w 2004 roku. 
W wykonaniu nie wykazuje się nakładów z KFM i środków 
OTBS, poniewaŜ nie zwiększają one budŜetu.  
 
Dział 750 Administracja Publiczna 
Rozdział 75023 Urz ędy Gmin  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Adaptacja pomieszczeń strychu Ratusza na 
pomieszczenia biurowe.  
Plan – 425.268 zł (środki własne)  
Wykonanie – 425.184 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Miejskich (GKI). Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 25.268 zł z uwagi na 
konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których 
nie moŜna było przewidzieć przed rozpoczęciem robót. 
Zadanie kontynuowane od 2002 roku etapowo, w miarę 
posiadanych środków w budŜecie. 
W 2003 roku wykonano adaptację pomieszczeń strychu 
wraz z modernizacją dachu, w wyniku której uzyskano 
osiem pomieszczeń biurowych oraz jedno pomieszczenie 
gospodarcze.  
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2. Wentylacja w archiwum USC i budynku Ratusza.  
Plan – 66.154 zł (kredyt)  
Wykonanie – 66.154 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 68.846 zł z uwagi na niŜszy 
koszt uzyskany w wyniku rozstrzygniętego przetargu. W 
2003 roku wykonano wentylację nawiewno-wywiewną.  
 

3. Klimatyzacja pomieszczeń Ratusza.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł 
Zadanie zostało skreślone w trakcie roku w związku z 
wniesieniem zastrzeŜeń przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków co do metody wykonania 
klimatyzacji.  
 
Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona ppo Ŝ. 
Rozdział 75495 Pozostała działalno ść  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

 
1. Bezpieczny Olsztyn: monitoring bezpieczeństwa 

mieszkańców, ochrona środowiska i ruchu drogowego.  
Plan – 879.691 zł (środki własne)  
Wykonanie – 879.691 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie 
kontynuowane od 2002 roku, zostało zakończone i 
przekazane do eksploatacji. Z uwagi na ograniczone 
środki finansowe, realizację rozłoŜono na dwa lata.  
 

2. Instalacja przeciwpoŜarowa budynku Internatu 
ZSEiT - ul. Bałtycka.  
Plan – 105.920 zł (kredyt)  
Wykonanie – 105.919 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. W trakcie roku 
plan zmniejszono o kwotę 54.380 zł, tj. do wysokości 
faktycznego kosztu. Zadanie kontynuowane od 2002 roku 
z zalecenia Państwowej StraŜy PoŜarnej. W 2003 roku 
zakończono zadanie, którego realizację z uwagi na duŜy 
koszt rozłoŜono na lata  2002-2003.  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe   
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Nadbudowa łącznika w ZSO Nr 3 (SP 25).  
Plan – 286.000 zł (środki własne 34.913 zł, kredyt 251.087 
zł)  
Wykonanie – 285.912 zł (środki własne 34.825 zł, kredyt 
251.087 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 29.000 zł, tj. do wysokości 
rozstrzygniętego przetargu. W 2003 roku zakończono 
budowę łącznika i przekazano do uŜytkowania.  
 

2. Przebudowa pokoju nauczycielskiego na salę 
gimnastyczną w SP 30.  
Plan – 41.674 zł (środki własne)  
Wykonanie – 41.674 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 18.324 zł z uwagi na wyŜszy 
koszt zadania. Zadanie zostało zakończone, w wyniku 
czego Szkoła Podstawowa Nr 30 uzyskała salę 
gimnastyczną o powierzchni 74,7 m2.  
 
Rozdział 80195 Pozostała działalno ść  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Adaptacja pomieszczeń na blok Ŝywieniowy w  
LO V.  

Zadanie wprowadzono w trakcie roku bez planu na 2003 
rok z załoŜeniem realizacji dopiero od 2004 roku.  
 
Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85111 Szpitale ogólne  
§ 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 
 

1. Modernizacja Miejskiego Szpitala Zespolonego i 
zakupy inwestycyjne.  
Plan – 500.000 zł (środki własne 50.000 zł, kredyt  
450.000 zł)  
Wykonanie – 500.000 zł (środki własne 50.000 zł, kredyt 
450.000 zł)  
Jednostką realizującą był Miejski Szpital Zespolony. W 
ramach otrzymanej dotacji wykonano: remont oddziału 
wewnętrznego I-go, projekt rozbudowy szpitala, sieć 
komputerową na oddziale chirurgii oraz dokonano zakupu 
sprzętu medycznego do oddziału okulistyki. Łączny koszt 
wykonanych robót i zakupów inwestycyjnych był znacznie 
wyŜszy i wynosi 1.280.490 zł. RóŜnica została pokryta ze 
środków własnych Szpitala.  
 
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne  
§ 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 
 

1. Modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul 
Dworcowej.  
Plan – 60.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 60.000 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą była Przychodnia Specjalistyczna. 
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono i zamontowano 
windę osobową, której koszt wyniósł 131.075 zł. Udział 
środków z PFRON-u, przyznanych Przychodni wynosi 
71.075 zł.  
 
Dział 853 Opieka społeczna 
Rozdział 85301 Placówki opieku ńczo-wychowawcze  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Kompleksowa modernizacja bloku Ŝywieniowego w 
DDz. Przy ul. Korczaka.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł 
Zadanie zostało skreślone w związku z zakończeniem 
modernizacji bloku Ŝywieniowego przez Dom Dziecka, 
dzięki uzyskaniu w końcu roku 2002 środków od 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań 
bieŜących, co umoŜliwiło wyasygnowanie środków 
własnych na zakończenie zadania.  
 

2. Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na salę 
rehabilitacyjną i rekreacji wraz z robotami towarzyszącymi 
w Domu Dziecka przy ul. Korczaka.  
Plan – 110.210 zł (środki własne – 20.210 zł, kredyt – 
90.000 zł)  
Wykonanie – 110.210 zł (środki własne – 20.210 zł, kredyt 
– 90.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie 
wprowadzono w trakcie roku, zamiennie za skreślone 
zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja bloku 
Ŝywieniowego w DDz. przy ul. Korczaka”. Ze względu na 
zakres zadania oraz jego koszt, realizację rozłoŜono na 
lata 2003-2004.  
 
Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
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1. Modernizacja drogi dojazdowej z bramą, schodami 
i ogrodzeniem w DPS „Kombatant”.  
Plan – 30.732 zł (środki własne)  
Wykonanie – 30.732 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie, 
wcześniej zaplanowane do realizacji z wydatków 
remontowych, przeniesiono w trakcie roku do wydatków 
majątkowych. W 2003 roku zaplanowany do zrealizowania 
zakres (zawarty w tytule zadania) został wykonany.  
 
Rozdział 85303 O środki wsparcia  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Adaptacja pomieszczeń szkolnych na Ośrodek 
Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł  
Zadanie zostało skreślone w trakcie roku w związku z 
likwidacją programu DOMINO, z którego planowane było 
dofinansowanie w wysokości 65%. Z uwagi na wysoki 
koszt zadania, wynoszący 419.000 zł, zrezygnowano z 
jego realizacji.  
 
Rozdział 85319 O środki pomocy społecznej  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  
 

1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 
niepełnosprawnych w Punkcie Pomocy Społecznej Nr 4.  
Plan – 50.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 50.000 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. W ramach 
wydatkowanych środków, wykonano adaptację 
pomieszczeń w Punktu Pomocy Społecznej Nr 4 
mieszczącym się przy ulicy Mochnackiego.  
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  
 

1. Modernizacja bloku Ŝywieniowego w LO VI.  
Plan – 78.675 zł (środki własne 33.675 zł, kredyt  
45.000 zł)  
Wykonanie – 78.674 zł (środki własne 33.674 zł, kredyt 
45.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 33.675 zł z uwagi na wyŜszy koszt 
zadania niŜ  kosztorys inwestorski. Modernizację bloku 
zakończono w 2003 roku.  
 
Rozdział 85403 Specjalne o środki szkolno-
wychowawcze  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  
 

1. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb SOSzW 
(po Bursie Szkolnej).  
Plan – 295.879 zł (kredyt)  
Wykonanie – 295.879 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 34.121 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. W ramach wydatkowanych środków w 
2003 roku wykonano dokumentację na modernizację 
całego obiektu oraz roboty budowlane związane z 
przystosowaniem pokoi internatu dla dzieci 
niepełnosprawnych. Zadanie będzie kontynuowane w 
2004 roku.  
 
Rozdział 85404 Przedszkola  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych  
 

1. Dobudowa Przedszkola Miejskiego Nr 21 do  
SP 19.  
Plan – 519.306 zł (kredyt)  
Wykonanie – 517.490 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększony został o kwotę 55.761 zł z uwagi na 
konieczność wykonania wycinki drzew, której wcześniej 
nie moŜna było przewidzieć. Zadanie kontynuowane od 
2001 roku. Z uwagi na duŜy koszt, realizację rozłoŜono na 
lata 2003-2004.  
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
§ 6050  Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie jeziora 
Redykajny.  
Plan – 457.834 zł (środki własne 11.156 zł, środki z GFOŚ 
267.083 zł, środki mieszkańców 125.998 zł, kredyt  
53.597 zł)  
Wykonanie - 457.834 zł (środki własne 11.156 zł, środki z 
GFOŚ 267.083 zł, środki mieszkańców 125.998 zł, kredyt 
53.597 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 165.253 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. Zadanie realizowane przy współudziale 
środków mieszkańców oraz środków z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska (GFOŚ), zostało 
zakończone.  
 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: 
Sokolej, Orlej, Słowiczej.  
Plan - 395.367 zł (środki własne – 69.908 zł, środki z 
GFOŚ – 325.459 zł)  
Wykonanie - 395.366 zł (środki własne – 69.907 zł, środki 
z GFOŚ – 325.459 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 14.908 zł z uwagi na wyŜszy koszt 
zadania. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚ. 
W 2003 roku zakończono budowę kanalizacji z 
przepompownią.  
 

3. Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu 
gospodarki ściekowej i ochrony wód.  
Plan – 124.200 zł (środki własne)  
Wykonanie – 124.134 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział MG. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 25.800 zł z uwagi na niŜszy 
koszt wykupionego gruntu. W ramach wydatkowanych 
środków uregulowano stan prawny nieruchomości 
zajętych pod budowę zbiornika retencyjnego wód 
opadowych w Gutkowie oraz wypłacono odszkodowanie 
zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego  z tytułu 
zdewastowania gruntów podczas budowy kolektora 
deszczowego w Redykajnach.  
 

4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w przemysłowo-
składowej dzielnicy „Wschód”.  
Plan – 271.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 215.856 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 21.000 zł, z uwagi na konieczność 
sfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. 
„Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie, II faza” 
realizowanego w ramach Programu ISPA. Zlecono 
równieŜ wykonanie aktualizacji programów rozbudowy 
sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, z wykonania których wykonawca do końca 
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2003 roku nie wywiązał się, w związku z czym 
zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.  
 
Rozdział 90015 O świetlenie ulic, placów i dróg  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Budowa oświetlenia ul. Kołobrzeskiej-II etap.  
Plan – 101.400 zł (kredyt)  
Wykonanie – 101.351 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 21.400 zł z uwagi na koszt zadania 
przewyŜszający wartość kosztorysu inwestorskiego. 
Zadanie zostało zrealizowane.  
 

2. Budowa oświetlenia ul. Piastowskiej.  
Plan – 55.930 zł (kredyt)  
Wykonanie – 55.907 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Ze względu na 
rozległy zakres i koszt, zadanie realizowane jest etapami. 
Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 24.070 zł, tj. 
do wysokości faktycznego wykonania planowanego na 
2003 rok etapu. W ramach zadania wykonywane jest 
oświetlenie ulicy Piastowskiej i uliczek do niej przyległych. 
Zadanie kontynuowane od 2002 roku zostanie 
zakończone w 2004 roku.  

 
3. Modernizacja oświetlenia miasta Olsztyn 

(inwentaryzacja, oprac. dokumentacji projektowej i 
przetargowej).  
Plan – 71.000 zł (środki własne 11.000 zł, kredyt  
60.000 zł)  
Wykonanie – 70.760 zł (środki własne 10.760 zł, kredyt 
60.000 zł)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zwiększony o kwotę 11.000 zł, tj. do wysokości najniŜszej 
oferty przetargowej. W 2003 roku wykonano 
inwentaryzację oraz opracowano dokumentację 
projektową modernizacji oświetlenia w całym mieście.  
 

4. Budowa oświetlenia ul. Piotrowskiego.  
Plan – 54.069 zł (kredyt)  
Wykonanie – 54.069 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 5.930 zł z uwagi na niŜszy koszt 
zadania, którego realizację zakończono.  
 
Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej  
§ 6210 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zakładów budŜetowych 
 

1. Instalacja toalet publicznych.  
Plan – 100.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 100.000 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był Zakład Targowisk Miejskich 
(ZTM). W ramach otrzymanej dotacji wykonano niezbędne 
uzbrojenie oraz zainstalowano dwie toalety: przy ulicy 
Okopowej i na Targu Rybnym. Koszt zadania był wyŜszy o 
8.485 zł, które zostały pokryte z przychodów własnych 
ZTM.  
 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

1. Targowisko miejskie przy ul. Grunwaldzkiej.  
Plan – 137.838 zł, (środki własne 37.838 zł, kredyt 
100.000 zł)  
Wykonanie - 137.838 zł (środki własne 37.838 zł, kredyt 
100.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 32.162 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania niŜ w kosztorysie inwestorskim. Zadanie 

kontynuowane od 2001 roku. W 2003 roku opłacono 
prace rozpoczęte w 2002 roku, wykonano dokumentację 
budowy kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłącza 
energetycznego oraz budowę i naprawę nawierzchni. Z 
całego zakresu w 2003 roku wykonano częściowo 
nawierzchnię oraz kanalizację deszczową. Dalsza 
realizacja zadania w 2004 roku.  
 

2. Targowisko miejskie przy ul. Kolejowej.  
Plan – 514.400 zł, (środki własne 45.000 zł, kredyt 
469.400 zł)  
Wykonanie – 509.399 zł (środki własne 39.999 zł, kredyt 
469.400 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększono o kwotę 5.000 zł z uwagi na konieczność 
zapewnienia finansowania nadzoru autorskiego, który jest 
wymagany w trakcie realizacji zadania przy wykonywaniu 
fundamentów na palach. Jednak w 2003 roku nie 
wystąpiła konieczność wezwania projektanta, w związku z 
czym nie wydatkowano zaplanowanych w budŜecie 
środków. Z uwagi na duŜy koszt oraz rozległy zakres 
rzeczowy, zadanie będzie realizowane etapami w latach 
2003-2005.  
 

3. Budowa targowiska przy ul. Wilczyńskiego.  
Plan – 120.204 zł (kredyt)  
Wykonanie – 120.203 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 10.204 zł z uwagi na wyŜszy 
koszt zadania niŜ wartość kosztorysu inwestorskiego. 
Zakres zadania do wykonania w 2003 roku obejmował 
opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ogrodzenia i 
kanalizacji sanitarnej z przepompownią, co zostało 
wykonane.  
 
Rozdział 90095 Pozostała działalno ść  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Os. Łupstych - kanalizacja sanitarna i 
wodociągowa.  
Plan – 568.714 zł, (środki własne 200.000 zł, środki z 
GFOŚ 368.714 zł)  
Wykonanie – 568.714 zł (środki własne 200.000 zł, środki 
z GFOŚ 368.714 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie 
kontynuowane od 2000 roku, zostało przerwane z uwagi 
na konieczność zmiany technologii robót. W 2003 roku 
rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto budowę wodociągu i 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Zadanie będzie 
realizowane w latach 2003-2004. Ze względu na charakter 
zadania, związany z ochroną środowiska, był ono 
współfinansowane ze środków GFOŚ.  
 

2. Os. Jaroty: B-11-uzbrojenie i drogi.  
Plan – 435.226 zł, (środki własne 258.260 zł, kredyt 
100.000 zł, środki mieszkańców 76.966 zł)  
Wykonanie – 435.224 zł (środki własne 258.259 zł, kredyt 
100.000 zł, środki mieszkańców 76.965 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 264.774 zł z uwagi na niŜszy 
koszt rozstrzygniętych w przetargu zadań. Ponadto 
uniewaŜniono przetarg na wykonanie oświetlenia ulicy 
Bajkowej. Zadanie kontynuowane od 1998 roku. W latach 
poprzednich ze środków gminnych wykonano 
podkolektory, natomiast sieci osiedlowe wykonywane są 
sukcesywnie przy współudziale środków mieszkańców. Są 
to tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 
jedno- i wielorodzinne. W 2003 roku w ramach 
wydatkowanych środków dokończono budowę 
nawierzchni ulicy Czerwonego Kapturka, wykonano 
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nawierzchnię ulicy Bajkowej i odcinka ulicy Bolka i Lolka, 
kanalizację sanitarną w ulicach Bolka i Lolka i Pszczółki 
Mai oraz gazociąg w ulicy Bajkowej i Pszczółki Mai. Udział 
mieszkańców w budowie wyszczególnionego uzbrojenia 
wynosi 76.965 zł.  

 
3. Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (ul. śurawia, 

Poranna).  
Plan – 441.110 zł, (środki własne 319.119 zł, środki 
mieszkańców 121.991 zł)  
Wykonanie - 441.110 zł, (środki własne 319.056 zł, środki 
mieszkańców 121.991 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 278.110 zł, co zostało 
spowodowane koniecznością wykonania uzbrojenia 
terenów sprzedanych przez Gminę pod budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne. W 2002 roku opracowano 
dokumentację na uzbrojenie tych terenów. Zadanie 
realizowane jest przy współudziale środków mieszkańców. 
W 2003 roku wykonano sieć wodociągową oraz 
rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto realizację kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, która będzie wykonywana w 
latach 2003-2004. W związku z późnym rozstrzygnięciem 
przetargu, nie wykorzystano zaplanowanych na 2003 rok 
środków. Udział środków mieszkańców wynosi  
121.991 zł.  

 
4. Os. Redykajny: ul. śbicza-budowa drogi z 

oświetleniem.  
Plan – 103.380 zł, (środki własne 3.380 zł, kredyt  
100.000 zł)  
Wykonanie - 103.379 zł (środki własne 3.379 zł, kredyt 
100.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 36.620 zł. Zadanie 
kontynuowane od 2002 roku. Mieszkańcy ulicy śbiczej, 
w ramach udziału własnego, wykonali jeden odcinek ulicy. 
Ze środków Gminy w 2003 roku wykonano odcinek 
nawierzchni ulicy śbiczej oraz oświetlenie ulicy śbiczej.  
 

5. Os. Gutkowo: „Oleńki”(ul. Kmicica, Zagłoby)-
uzbrojenie i drogi.  
Plan - 64.348 zł, (kredyt)  
Wykonanie – 64.348 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 75.652 zł, co wynika ze 
sprzedaŜy Zakładowi Gazowniczemu wykonanego 
gazociągu w ulicach Zagłoby i Kmicica, na który 
konieczne było zabezpieczenie środków w celu 
rozstrzygnięcia przetargu. Zadanie kontynuowane od 
2002 roku przy współudziale środków mieszkańców. W 
2003 roku wykonano projekt budowy sieci gazowej i dróg 
z oświetleniem oraz wykonano II etap kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz gazociąg w ulicy Kmicica i 
Zagłoby.  
 

6. Os. Redykajny: Słońce-nawierzchnia i oświetlenie 
(ul. Poziomkowa, Krokusowa, Sasankowa).  
Plan – 143.900 zł, (środki mieszkańców – 22.548 zł, 
kredyt – 121.352 zł)  
Wykonanie - 143.900 zł (środki mieszkańców – 22.548 zł, 
kredyt – 121.352 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 36.100 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. Zadanie realizowane przy współudziale 
środków mieszkańców, który w 2003 roku wyniósł  
22.548 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano 
nawierzchnię z kostki polbruk w ul. Krokusowej i 
Sasankowej oraz oświetlenie w ulicy Krokusowej i 
Poziomkowej.  

7. Os. Gutkowo: „Pod lasem”-uzbrojenie.  
Plan – 245.000 zł, (kredyt)  
Wykonanie – 170.752 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 105.000 zł, tj. o środki 
mieszkańców, których udział w budowanym uzbrojeniu 
wyniósł 51.000 zł. Środki te zostały zatrzymane na koncie 
depozytowym i zostaną wydatkowane w 2004 roku, jako 
Ŝe zadanie będzie kontynuowane. W 2003 roku wykonano 
i opłacono koncepcję programową kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej południowej części Gutkowa. Rozstrzygnięto 
równieŜ przetarg i rozpoczęto budowę sieci wodociągowej 
oraz makroniwelację w rejonie ulicy Basieńki i Oleńki. 
Jednak zbyt późne rozstrzygnięcie przetargu nie pozwoliło 
wykorzystać zaplanowanych w budŜecie środków.  
 

8. Os. Redykajny: Podkówka- budowa dróg (ul. 
Lawendowa, śonkilowa, Narcyzowa).  
Plan – 200.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 200.000 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 100.000 zł. Są to środki 
mieszkańców, których udział w budowanym uzbrojeniu 
wynosi 127.459 zł i zostaną wydatkowane w 2004 roku. W 
2003 roku rozpoczęto budowę dróg z oświetleniem ulicy 
Lawendowej oraz skrzyŜowania ulic Hozjusza, 
Lawendowej, Liliowej. Ze względu na szeroki zakres 
rzeczowy i finansowy, realizację zadania rozłoŜono na lata 
2003-2005.  
 

9. Os. Brzeziny: BUD-ART.-budowa dróg z 
oświetleniem (ul. Minakowskiego, Poznańskiego, 
Grabdy...i inne).  
Plan – 199.590 zł, (środki własne 40.000 zł, kredyt 
100.000 zł, środki mieszkańców 59.590 zł)  
Wykonanie – 196.114 zł, (środki własne 40.000 zł, kredyt 
96.524 zł, środki mieszkańców 59.590 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 410 zł. Zadanie realizowane 
przy współudziale środków mieszkańców, który w 2003 
roku wyniósł 59.590 zł. W ramach wydatkowanych 
środków wykonano projekt budowy dróg z oświetleniem 
oraz częściowo zrealizowano budowę dróg. Zgodnie z 
zawartą umową, termin zakończenia przypada na maj 
2004 rok. Niezbędny udział środków mieszkańców został 
zgromadzony na subkoncie Urzędu Miasta i zostanie 
przeznaczony na pokrycie naleŜności w 2004 roku. 
Ponadto w 2003 roku wykonano kanalizację deszczową w 
ulicy Grabdy.  
 

10. Os. Brzeziny: „Kalina”-budowa drogi 
(Towarnickiego).  
Plan – 88.755 zł (środki własne 1.224 zł, kredyt 62.128 zł, 
środki mieszkańców 25.403 zł)  
Wykonanie - 88.755 zł (środki własne 1.224 zł, kredyt 
62.128 zł, środki mieszkańców 25.403 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Pierwotny plan 
200.000 zł został zmniejszony, poniewaŜ kosztorys 
inwestorski opiewał na kwotę niŜszą niŜ zaplanowano w 
budŜecie. Zadanie realizowane przy udziale środków 
mieszkańców, który w 2003 roku wyniósł 25.403 zł. W 
ramach wydatkowanych środków wykonano nawierzchnię 
ulicy Towarnickiego.  
 

11. Os. Pozorty: budowa dróg z oświetleniem- (ul. 
Wilamowskiego, Karnickiej, Markiewicza).  
Plan - 180.000 zł (środki własne – 60.000 zł, kredyt – 
120.000 zł)  
Wykonanie - 179.551 zł (środki własne – 59.551 zł, kredyt 
– 120.000 zł)  
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Wydziałem realizującym był Wydział GKI. W ramach 
wydatkowanych środków wykonano projekt budowy dróg z 
oświetleniem. Rozstrzygnięto równieŜ przetarg 
i częściowo wykonano budowę nawierzchni. Zadanie 
będzie kontynuowane w 2004 roku. Środki mieszkańców, 
których udział wynosi 32.120 zł, zostały wpłacone na 
konto depozytowe Urzędu Miasta i zostaną wydatkowane 
w 2004 roku.  
 

12. Uzbrojenie ul. Flisa.  
Plan – 170.673 zł (środki własne – 40.673 zł, kredyt – 
130.000 zł)  
Wykonanie - 170.673 zł (środki własne – 40.673 zł, kredyt 
– 130.000 zł  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zwiększony został o kwotę 3.939 zł z uwagi na 
konieczność wykonania wycinki drzew, której koszt 
wcześniej nie był znany. Zadanie kontynuowane od 2002 
roku. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z 
chodnikami i zagospodarowaniem terenów zielonych.  
 

13. Budowa dróg z oświetleniem (OstróŜki, 
Macierzanki, Dziewanny, Kocanki i inne)-Redykajny.  
Plan – 274.869 zł (środki własne – 74.869 zł, kredyt – 
200.000 zł)  
Wykonanie – 274.869 zł (środki własne – 74.869 zł, kredyt 
– 200.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszony został o kwotę 125.131 zł w związku z 
przesunięciem finansowania na 2004 rok ze środków 
mieszkańców, których wysokość wynosi 110.618 zł. W 
2003 rozpoczęto budowę nawierzchni z oświetleniem. 
Zadanie będzie kontynuowane w 2004 roku.  
 

14. Os. Redykajny: Kępa-budowa drogi II etap 
(Hiacyntowa, Narcyzowa).  
Plan – 347.858 zł (środki mieszkańców – 43.047 zł, kredyt 
– 304.811 zł)  
Wykonanie – 347.858 zł (środki mieszkańców – 43.047 zł, 
kredyt – 304.811 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 72.142 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania od wartości kosztorysowej. Zadanie 
realizowane przy udziale środków mieszkańców, który w 
2003 roku wyniósł 43.047 zł. W ramach wydatkowanych 
środków wykonano nawierzchnię jezdni (bez chodników) z 
kostki polbruk ulicy Narcyzowej.  
 

15. Os. Gutkowo: Wilgi-Kanarkowa uzbrojenie i drogi.  
Plan – 98.510 zł (środki własne – 70.000 zł, środki 
mieszkańców – 28.510 zł)  
Wykonanie – 97.989 zł (środki własne – 69.479 zł, środki 
mieszkańców – 28.510 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 48.510 zł w związku z 
wyŜszym kosztem dokumentacji, finansowanej ze 
środków własnych (o kwotę 20.000 zł) oraz o środki 
mieszkańców, z których sfinansowano wykonanie sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i makroniwelacji w 
ulicy Jastrzębiej. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Olsztyn 
Nr XLVIII/727/01 z dnia 27 czerwca 2001 roku o 
skoncentrowanym budownictwie, Gmina zobowiązała się 
do wykonania w latach 2002-2004 ze środków własnych 
sieci wodociągowej, linii energetycznej i stacji 
transformatorowej.  
 

16. Os. Dajtki: ul. Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa-
uzbrojenie i drogi.  
Plan – 125.356 zł (środki mieszkańców – 30.988 zł, kredyt 
– 94.368 zł  

Wykonanie – 125.355 zł (środki mieszkańców – 30.988 zł, 
kredyt – 94.367 zł  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 74.644 zł ze względu na 
zrealizowanie mniejszego zakresu rzeczowego od 
planowanego. Zadanie realizowane przy udziale środków 
mieszkańców, który w 2003 roku wyniósł 30 988 zł. W 
2003 roku wykonano projekt uzbrojenia oraz wybudowano 
sieć wodociągową w ulicy Oliwkowej.  
 

17. Zadania wspólne ze Spółdzielniami 
Mieszkaniowymi.  
Plan – 198.679 zł (środki własne – 27.987 zł, środki 
Spółdzielni – 90.692 zł, kredyt – 80.000 zł  
Wykonanie – 198.679 zł (środki własne – 27.986 zł, środki 
Spółdzielni – 90.692 zł, kredyt – 80.000 zł  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 61.321 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. Zadanie realizowane przy udziale środków 
Olsztyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który wyniósł 
90.692 zł. W ramach wydatkowanych środków wykonano 
parking przy ulicy Jeziornej, oraz zatoki postojowe przy 
ulicy Iwaszkiewicza. Przy realizacji parkingu przy ulicy 
Jeziornej ze środków własnych opłacono naleŜność za 
wycinkę drzew kolidujących z budową.  

 
18. Wykup gruntów.  

Plan – 866.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 866.120 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział MG. Zadanie 
wprowadzono do budŜetu w trakcie roku. W ramach 
wydatkowanych środków dokonano: pierwokupu 
nieruchomości połoŜonej przy ulicy Doranta, gruntu przy 
ulicy Bartąskiej, gruntu od Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Kieźliny” z przeznaczeniem pod 
rozbudowywany Cmentarz Komunalny w Dywitach oraz 
gruntu przy ulicy Metalowej od Spółki „Local”.  
 

19. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Biura 
Strefy Parkowania w budynku przy ul. E. Plater.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł  
Zadanie zostało skreślone w trakcie roku, poniewaŜ lokal 
w budynku przy ul. Emilii Plater dla potrzeb Biura Strefy, 
nie został przekazany.  
 
§ 6210 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zakładów budŜetowych 
 

1. Budowa kolumbarium i pola pamięci.  
Zadanie realizowane ze środków własnych Zakładu 
Cmentarzy Komunalnych. W 2003 roku wykonano dwa 
kolumbaria i ławy fundamentowe pod następne dwa 
kolumbaria. Koszt w/w robót wynosi 124.776 zł.  
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92106 Teatry dramatyczne i lalkowe 
§ 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 
 

1. Instalacja wentylacji w Teatrze Lalek.  
Plan – 100.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 100.000 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był Olsztyński Teatr Lalek (OTL). W 
ramach otrzymanej dotacji zakupiono i zainstalowano 
urządzenia wentylacyjne. Koszt całkowity zadania wyniósł 
127.865 zł. Z budŜetu przekazano kwotę 100.000 zł, 
róŜnica została pokryta z przychodów własnych OTL.  
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Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

2. Modernizacja i przystosowanie obiektu dla osób 
niepełnosprawnych OPiOA.  
Plan – 58.866 zł (środki własne)  
Wykonanie – 58.863 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 15.140 zł z uwagi na 
konieczność opłacenia podatku VAT, którego opłacenia 
odmówił PFRON. Zadanie kontynuowane od 2002 roku w 
ramach programu DOMINO przy współudziale środków z 
PFRON, zostało zakończone w 2003 roku.  
 
Rozdział 92116 Biblioteki 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Piłsudskiego na 
potrzeby Biblioteki Multimedialnej wraz z urządzeniem 
terenu.  
Plan – 170.311 zł (środki własne)  
Wykonanie – 64.950 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie 
wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność 
wykonania adaptacji pomieszczeń po byłej kawiarni 
Andromeda na potrzeby Biblioteki Multimedialnej. W 2003 
roku wykonano dokumentację projektową i ogłoszono 
przetarg na realizację, który został uniewaŜniony, co 
spowodowało, Ŝe zaplanowane w budŜecie środki nie 
zostały wykorzystane.  
 
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Rewaloryzacja murów obronnych (konserwacja 
Wysokiej Bramy, murów, Amfiteatru).  
Plan - 413.582 zł (kredyt)  
Wykonanie – 413.581 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 36.418 zł z uwagi na niŜszy 
koszt zadania. W ramach wydatkowanych w 2003 roku 
środków wykonano wzmocnienie konstrukcji Wysokiej 
Bramy.  
 

2. Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3 na 
potrzeby DŚT.  
Plan – 290.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 207.497 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym część budowlaną był Wydział 
GKI. W 2003 roku rozstrzygnięto przetarg na renowację 
pomieszczenia dla potrzeb DŚT. Po rozpoczęciu realizacji 
podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia obiektu, w 
związku z czym dokonano przeprojektowania, co 

spowodowało, Ŝe zaplanowane w budŜecie środki nie 
zostały wykorzystane.  

 
3. Adaptacja budynku przy ul. Dąbrowszczaków 3 na 

potrzeby DŚT.  
Plan – 95.569 zł (środki własne)  
Wykonanie – 87.070 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym w części dokumentacyjnej był 
Miejski Konserwator Zabytków (MKZ). W 2003 roku 
wykonano projekt na rewaloryzację II piętra, 
inwentaryzację konserwatorską, ekspertyzę dachu oraz 
badania stratygrafii.  
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 
Rozdział 92601 Obiekty sportowe 
§ 6210 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
zakładów budŜetowych 
 

1. Modernizacja ZKOS-pływalnia (podwieszenie 
stropodachu).  
Plan – 166.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 161.400 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był Ośrodek Sportu i Rekreacji 
(OSiR). Plan pierwotny został zwiększony o kwotę  
66.000 zł z uwagi na wyŜszy koszt zadania. W ramach 
otrzymanej dotacji wykonana została wymiana pokrycia 
dachu, wzmocnienie dźwigarów kablobetonowych oraz 
instalacji odgromowej. RóŜnica w wykonaniu planu wynika 
z rozliczenia podatku VAT, którego dokonano dopiero w 
grudniu, co uniemoŜliwiło skorygowanie planu.  
 

2. Wykonanie wentylacji mechanicznej w HWS 
„URANIA”.  
Plan – 90.700 zł (środki własne)  
Wykonanie – 90.700 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był OSiR. Zadanie wprowadzono w 
trakcie roku. W ramach wydatkowanych środków 
wykonano instalację wentylacji mechaniczno – nawiewno -
 wywiewnej z odzyskiem ciepła.  
 

3. PlaŜa Miejska-rozbudowa (parkingi przed plaŜą).  
Plan – 135.610 zł (kredyt)  
Wykonanie – 135.606 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 144.390 zł z uwagi na niŜszy koszt 
zadania od wartości kosztorysowej. W 2003 roku 
wykonano parking przed plaŜą miejską. Opłacono 80% 
kosztu zadania, pozostałe 20% zostanie opłacone w 2004 
roku pod warunkiem usunięcia przez wykonawcę usterek 
stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego.  
 

 
 

PROGRAMY INWESTYCYJNE 
 
Dział 600 Transport i Ł ączność 
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu 
§ 6052 współfinansowanie programów realizowanych ze 
środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 
 

1. Modernizacja ul. Sielskiej.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę 
9.050.549 zł (środki własne – 326.478 zł, kredyt – 
8.724.071 zł)  
Wykonanie - 7.708.422 zł (środki własne 193.660 zł, 
kredyt 7.514.762 zł)  

Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony łącznie o kwotę 17.505.957 zł, tj. o 
środki z Unii Europejskiej w kwocie 5.550.000 zł i środki z 
budŜetu państwa w kwocie 2.752.000 zł, które są 
pozyskiwane bezpośrednio przez Generalną Dyrekcję 
dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, jako 
zamawiającego dla robót związanych z modernizacją I 
etapu modernizacji ulicy Sielskiej. Skorygowano równieŜ 
plan środków z Unii Europejskiej i z budŜetu państwa na 
pozostałych dwóch etapach, poniewaŜ uruchomienie 
płatności nastąpi dopiero w 2004 roku. Zwiększono 
natomiast plan środków z kredytu o kwotę 103.258 zł 
z uwagi na uregulowanie naleŜności z tytułu wydanego 
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zezwolenia na wycięcie drzew kolidujących z trasą 
przebiegu III etapu ulicy Sielskiej, realizowanego w 
ramach programu PHARE 2002. W ramach programu 
realizowane są trzy zadania: 
1) modernizacja ul. Sielskiej I etap (od skrzyŜowania z 

Kłosową do Novotelu);  
Zadanie realizowane wspólnie z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad. Odcinek realizowany 
przez Gminę, który jest w trakcie realizacji, 
finansowany jest bez udziału środków z Unii 
Europejskiej. W 2003 roku realizowano modernizację 
drogi, która została rozpoczęta w 2002 roku. Ponadto 
w ramach wydatkowanych na tym zadaniu środków 
pokrywane były koszty InŜyniera Kontraktu, dotyczące 
nadzoru inwestorskiego oraz koordynacji nad 
realizacją zadania,  

2) modernizacja ul. Sielskiej II etap (od granicy miasta do 
Kłosowej + budowa wiaduktu);  
Zadanie realizowane z udziałem środków z Unii 
Europejskiej w ramach programu PHARE 2001.  
W drodze przetargu wyłoniono InŜyniera Kontraktu 
oraz wykonawcę robót. W związku z rozstrzygnięciem 
przetargu w miesiącu grudniu 2003 roku, nie 
dokonano planowanej płatności zaliczki dla 
wykonawcy robót, która wynika z zawartej umowy. 
Spowodowało to niewykorzystanie zaplanowanych 
w budŜecie środków. Opłacono natomiast naleŜne 
wynagrodzenie InŜyniera Kontraktu oraz naleŜność z 
tytułu otrzymanego zezwolenia za wycinkę drzew na 
trasie przebiegu planowanego odcinka drogi,  

3) modernizacja ul. Sielskiej III etap (od Novotelu do 
ronda ul. Bałtyckiej + budowa dwóch wiaduktów pod 
linią kolejową)  
Zadanie realizowane będzie przy udziale środków z 
Unii Europejskiej w ramach programu PHARE 2002.W 
przetargu wyłoniono InŜyniera Kontraktu. Ogłoszono 
równieŜ przetarg na wybór wykonawcy robót III etapu, 
który zostanie rozstrzygnięty w 2004. W 2003 roku 
opłacono naleŜność z tytułu otrzymanego zezwolenia 
za wycinkę drzew na trasie przebiegu planowanego 
odcinka drogi oraz opłacono za opracowanie 
dokumentacji przetargowej.  

 
2. Przebudowa ciągu ulic Limanowskiego i Sybiraów.  

Program wprowadzono bez planu finansowego na 2003 
rok w trakcie roku ze względu na konieczność złoŜenia 
wniosku o współfinansowanie zadania ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Realizację programu planuje się w latach 2004-2006.  
 
Rozdział 60016 Drogi gminne  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Budowa ul. Tuwima na odc. Warszawska - 
Sikorskiego.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę 
2.300.226 zł (środki własne – 159.326 zł, środki z BP 
1.820.900 zł, kredyt 320.000 zł)  
Wykonanie 2.300.226 zł (środki własne 159.326 zł, kredyt 
320.000 zł, środki z BP 1.820.900 zł)  
W ramach powyŜszego programu realizowane są dwa 
zadania:  
1) budowa ul. Tuwima (Warszawska - Sikorskiego), 

dotyczy jednej jezdni od strony północnej.  
Wydziałem realizującym to zadanie był wydział GKI. 
Zadanie to realizowane jest od 2000 roku. Jezdnia od 
ul. Warszawskiej do ul. Iwaszkiewicza została 
wykonana w całości ze środków gminy. Natomiast 
budowa mostu przez rzekę Łynę wraz z połączeniami 
z ulicą Iwaszkiewicza i ulicą Wawrzyczka, 

zrealizowana została w ramach Kontraktu 
Wojewódzkiego. Udział środków z budŜetu państwa 
wyniósł 4.320.900 zł, w tym w 2003 roku 1.820.900 zł. 
Zadanie zostało zakończone, a budowany odcinek 
drogi od mostu na rzece Łynie do ulicy Wawrzyczka 
został oddany do uŜytku,  

2) budowa ulicy Tuwima - druga jezdnia, z budową mostu 
– zaczynająca się od ulicy Warszawskiej.  
Jednostką realizującą to zadanie był MZDMiZ.  W 
2002 roku został złoŜony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego o przyznanie środków na 
współfinansowanie zadania z Funduszy 
Strukturalnych.  
W 2003 roku sporządzono projekt budowy drugiej 
jezdni wraz z mostem przez rzekę Łynę oraz 
przebudową sieci telekomunikacyjnych, sygnalizacji 
świetlnej i oświetlenia skrzyŜowania ulic Warszawska - 
Tuwima, a takŜe budową kabla koordynacyjnego na 
odcinku ulic Prawocheńskiego - Dybowskiego.  

 
2. Budowa zatok autobusowych.  

Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę - 
26.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 19.947 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 114.000 zł z uwagi na rezygnację z 
budowy zatoki oraz niŜszy koszt dokumentacji. W ramach 
tego programu zaplanowano budowę czterech zatok: 
1) budowa zatok autobusowych przy ul. Kościuszki 

(pomiędzy ul. E. Plater i Niepodległości). Zlecono 
wykonanie dokumentacji. W związku z tym, Ŝe 
projektant nie wywiązał się z umowy do końca 2003 
roku, naleŜność nie została wypłacona, co 
spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych 
w budŜecie środków,  

2) budowa zatok autobusowych przy ul. Dybowskiego. W 
2003 roku wykonano dokumentację budowy zatok 
autobusowych,  

3) budowa zatok autobusowych przy ul. Wojska 
Polskiego/śeromskiego. W związku ze zbyt wysokim 
kosztem zadania, przewyŜszającym moŜliwości 
budŜetu, spowodowanym koniecznością przebudowy 
uzbrojenia podziemnego, zrezygnowano z realizacji 
zadania,  

4) budowa zatok autobusowych pętla Kortowo 3. W 2003 
roku sporządzono projekt budowy zatoki autobusowej.  

 
3. Modernizacja skrzyŜowań z sygnalizacją świetlną 

na drogach gminnych.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
451.500 zł (kredyt)  
Wykonanie – 451.089 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zwiększony o kwotę 135.500 zł w związku z 
wprowadzeniem nowego zadania do planu. W ramach 
programu zapisano realizację czterech zadań:  

1) modernizacja skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną 
w ulicach: Kościuszki/ Kołobrzeska/ Mazurska.  
W 2003 roku wykonano roboty kanalizacyjne i 
elektryczne, kontynuacja zadania w 2004 roku,  

2) modernizacja skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną 
w ulicach: Krasickiego/Synów Pułku. Realizację 
zadania zaplanowano na 2004 rok,  

3) modernizacja skrzyŜowania z sygnalizacją świetlną 
w ulicach: Bałtycka/Brzozowa. W 2003 roku 
wykonano sygnalizację świetlną,  

4) modernizacja skrzyŜowania ulicy Dybowskiego z 
ulicą Warszawską z budową sygnalizacji świetlnej. 
Zadanie wprowadzone do planu w trakcie roku z 
uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa 
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ruchu drogowego. Wykonano sygnalizację świetlną z 
przebudową wysepek i łuków.  

 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Rozdział 70095 Pozostała działalno ść  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

1. Budowa lokali socjalnych.  
Plan – 39.040 zł (kredyt)  
Wykonanie – 39.040 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 860.960 zł z uwagi na przesunięcie 
terminu realizacji na 2004 rok. W związku z brakiem 
wskazania lokalizacyjnego w 2003 roku nie ogłoszono 
przetargu na realizację zadania. W ramach tego programu 
na przestrzeni lat 2003-2006 planuje się wybudowanie 
300 lokali socjalnych. Budowa lokali socjalnych obciąŜa 
Gminę (ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie 
praw lokatorów).  
 
Dział 750 Administracja publiczna 
Rozdział 75023 Urz ędy gmin  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Informatyzacja Urzędu Miasta-rozwój i 
modernizacja.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
30.000 zł (kredyt)  
Wykonanie - 27.029 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. Realizacja 
zadań została rozłoŜona na lata 2003-2006. Plan 
pierwotny został zmniejszony o kwotę 320.000 zł w 
związku z niŜszym kosztem zadań oraz opóźnienia w 
realizacji zadań i przesunięcia ich na 2004 rok. W ramach 
powyŜszego programu ujęto następujące zadania:  

1) program ochrony danych osobowych. W 2003 roku 
zakupiono 20 filtrów prywatyzujących,  

2) połączenie z Miejską Siecią Komputerową OLMAN. 
W 2003 roku rozstrzygnięto przetarg. Ze względu na 
opóźnienia w otrzymaniu pozwoleń przez 
wykonawcę, realizację i płatność przesunięto na 
2004 rok,  

3) zakup i wdroŜenie systemu elektronicznego obiegu 
dokumentów. Realizacja zadania od 2004 roku. 

 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  
§ 6052 współfinansowanie programów realizowanych ze 
środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej 
 

1. Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 
Łyna.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
20.605.036 zł, (środki własne 1.335.828 zł, środki PWiK 
2.507.320 zł, środki ISPA 6.675.785 zł, poŜyczka z NFOŚ 
6.101.172 zł, środki z GFOŚ 494.476 zł, kredyt  
3.490.455 zł)  
Wykonanie - 18.515.281 zł (środki własne 1.335.827 zł, 
środki PWiK 2.157.319 zł, środki ISPA 5.741.228 zł, 
poŜyczka z NFOŚ 5.391.493 zł, środki z GFOŚ  
398.960 zł, kredyt 3.490.455 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 10.377.133 zł, co wynika z 
dokonanych zmian w planie płatności wykonawcy robót 
oraz dostosowania do niego planu ze wszystkich źródeł 
płatności. W ramach programu realizowane są dwa 
zadania:  
  1) modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków Łyna;  

Zadanie to jest współfinansowane ze środków ISPA, 
poŜyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska (NFOŚ), środków gminy, środków z 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) oraz środków 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK). 
Realizacja zadania monitorowana jest na bieŜąco i 
zostanie zakończona zgodnie z zawartą umową w 
2004 roku,  

2) II etap - suszarnia osadów pościekowych. 
Przygotowany został wniosek o wsparcie 
przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w 
ramach programu ISPA. Rozszerzenie do 
memorandum finansowego zostało zaakceptowane 
przez Komisję Europejską, oczekuje na podpisanie 
przez stronę polską.  

 
2. Przebudowa kolektorów deszczowych, budowa 

piaskowników i separatorów.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
563.249 zł (GFOŚ 400.000 zł, kredyt 163.249 zł)  
Wykonanie - 563.249 zł (GFOŚ 400.000 zł, kredyt 
163.249 zł) 
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 186.751 zł ze względu na 
niŜszy koszt zadań. W latach 2003-2007 planuje się 
wykonanie następujących zadań:  

1) przebudowa kolektora deszczowego na odcinku 
Unipral-Łyna.   

2) przebudowa kolektora d=1000-Jakubowo.  
3) budowa separatora oraz kolektora d=300-ul. 

Metalowa, OZNS, działki,  
4) budowa kolektora deszczowego-ul. Dybowskiego-

Słoneczna.  
5) kanalizacja deszczowa na Osiedlu Zatorze.  
6) przebudowa kolektorów deszczowych, budowa 

piaskowników  i separatorów.  
 
W 2003 roku wykonano: przebudowę kolektora 
deszczowego w Parku Jakubowo, kolektor deszczowy w 
ulicy Słonecznej oraz kolektor deszczowy w ulicy 
Metalowej. Ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji 
projektowej na remont i modernizację kolektora 
deszczowego w Al. Wojska Polskiego, budowę kanalizacji 
deszczowej w rejonie ulic: Niedziałkowskiego, 
śeromskiego, Jagiellońskiej, Puszkina, Limanowskiego 
oraz aktualizację programu rozbudowy sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
Olsztyna, w opracowywaniu którego finansowo 
partycypuje PWiK. PowyŜsze dokumentacje zostaną 
opracowane i rozliczone w 2004 roku.  
 
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami  
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Program zagospodarowania odpadów 
komunalnych.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
61.000 zł (GFOŚ)  
Wykonanie - 61.000 zł (GFOŚ)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie w 
znacznej części zostanie sfinansowane ze środków PFOŚ 
i GFOŚ. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 
4.639.000 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu w II 
półroczu 2003 roku, co uniemoŜliwiło zrealizowanie 
pełnego zakresu zadania. W ramach programu ujęto do 
wykonania następujące zadania:  

1) rozbudowa sortowni ZGOK,  
2) budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,  
3) zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów 

komunalnych w Łęgajnach,  
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4) urządzenie do termicznego unieszkodliwiania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych.  

 
Realizacja poniŜszych zadań została rozłoŜona na lata 
2003-2007.  W 2003 roku rozstrzygnięto przetarg na 
wykonanie dokumentacji oraz dostawę i montaŜ instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych na terenie Zakładu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi przy ul. Lubelskiej. Wykonano i 
opłacono projekt instalacji, po opracowaniu którego 
wykonawca występuje o wydanie pozwolenia na budowę. 
Planowany termin zakończenia w 2004 roku. Realizacja 
pozostałych zadań w latach następnych.  
 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Przebudowa schodów i nawierzchni w Parku 
Podzamcze.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
90.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 89.604 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Realizację programu 
rozłoŜono na lata 2003-2007.  
W programie ujęto następujące zadania:  

1) przebudowa schodów i nawierzchni w Parku 
Podzamcze,  

2) przebudowa Al. Gelsenkirschen,  
3) zagospodarowanie w rejonie stopnia wodnego-ul. 

Nowowiejskiego,  
4) przebudowa chodników w Parku Podzamcze-lewy 

brzeg Łyny. 
 
W 2003 roku opracowano dokumentację projektową 
przebudowy schodów i ciągów pieszych w Parku 
Podzamcze oraz przebudowano schody przy Zamku i przy 
ulicy N. śarskiej. Odnowiono równieŜ nawierzchnię części 
chodników w Parku Podzamcze. W związku z 
ograniczonymi moŜliwościami finansowymi pozostałe 
zadania będą realizowane w latach następnych.  
 
Rozdział 90015 O świetlenie ulic, placów i dróg 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 

 
1. Przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia 

ulicznego.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
213.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 212.835 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 109.800 zł ze względu na niŜszy 
koszt zadania. Realizację programu rozłoŜono na lata 
2003-2006. W ramach programu ujęto do wykonania 
następujące zadania:  

1) przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego 
od UWM,  

2) przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego 
od SM „Jaroty”,  

3) przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego 
od OSM,  

4) przejęcie przez Gminę Olsztyn oświetlenia ulicznego 
od SM „Pojezierze”.  

W 2003 roku wykonano przyłączenie sieci oświetlenia 
ulicznego dzielnicy Kortowo II i III  do sieci miejskiej wraz 
z modernizacją osprzętu. Pozostałe zadania będą 
realizowane w następnych latach.  
 
Rozdział 90095 Pozostała działalno ść 
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 
 

1. Rozbudowa cmentarza komunalnego w Dywitach.  
Łącznie na program w budŜecie zaplanowano kwotę – 
1.200.000 zł (kredyt)  
Wykonanie - 412.242 zł (kredyt) 
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 800.000 zł, co spowodowane 
zostało wystąpieniem robót dodatkowych, których 
wykonanie uniemoŜliwiło realizację podstawowego 
zakresu robót. Wpłynęło to równieŜ na niewykorzystanie 
zaplanowanych w budŜecie środków.  
Zakres I etapu rozbudowy Cmentarza Komunalnego w 
Dywitach obejmuje makroniwelację, roboty drogowe, 
budowę uzbrojenia oraz tymczasowe ogrodzenie. 
Ze względu na duŜy zakres i koszt I etapu, realizację 
zadania rozłoŜono na lata 2003-2004.  
 

 
 

ZAKUPY INWESTYCYJNE 
 
Dział 710 Działalno ść usługowa 
Rozdział 71015 Nadzór budowlany  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup komputerów dla potrzeb Powiatowego 
Nadzoru Budowlanego.  
Plan – 12.000 zł, (dotacja z budŜetu państwa)  
Wykonanie – 12.000 zł, (dotacja z budŜetu państwa)  
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach 
przekazanych środków z rezerwy celowej budŜetu 
państwa zakupiono komputery dla nowo utworzonych 
stanowisk pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego.  
 
Dział 750 Administracja Publiczna 
Rozdział 75023 Urz ędy Gmin  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup samochodu osobowego dla UM.  

Plan – 100.000 zł (środki własne 50.000 zł, kredyt  
50.000 zł)  
Wykonanie – 72.835 zł (środki własne 22.835 zł, kredyt 
50.000 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. Samochód na 
potrzeby Urzędu Miasta  został zakupiony. RóŜnica w 
wykonaniu planu wynika z niŜszej ceny zakupionego 
samochodu.  
 

2. Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego.  
Plan – 391.710 zł (środki własne 4.710 zł, kredyt  
387.000 zł)  
Wykonanie – 372.759 zł (środki własne 4.710 zł, kredyt 
368.049 zł)  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 4.710 zł w związku z 
koniecznością zakupu zestawu komputerowego dla 
potrzeb realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem w 
Urzędzie Miasta Systemu Zarządzania Jakością W 2003 
roku zakupiono 55 zestawów komputerowych, 10 
drukarek atramentowych i 40 drukarek laserowych. 
Ponadto zmodernizowano serwer i sprzęt komputerowy.  
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3. Zakup i aktualizacja oprogramowania.  

Plan – 100.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 83.607 zł (kredyt)  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 90.000 zł w związku z koniecznością 
dwukrotnego uniewaŜnienia przetargu na zakup 
oprogramowania pakietu Microsoft Select. W ramach 
wydatkowanych środków zakupiono program do obsługi 
Biuletynu Informacji Publicznej, oprogramowanie 
narzędziowe, 20 licencji bazy danych ORACLE, 
zaktualizowano moduł „Środki trwałe” i WINBUD, 
zmodernizowano system rejestracji Aktów Stanu 
Cywilnego.  
 

4. Zakupy inwestycyjne związane z integracją 
systemów informatycznych.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. Ze względu na 
złoŜoność i wielkość zagadnienia nie została uzgodniona 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pod 
względem merytorycznym. Postępowanie o zamówienie 
publiczne przeniesiono na 2004 rok.  
 

5. Zakupy inwestycyjne związane z rozbudową sieci 
UM.  
Plan – 40.000 zł (kredyt)  
Wykonanie - 0 zł  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. W 2004 roku 
rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na rozbudowę 
infrastruktury sieci. PoniewaŜ dostawca nie dostarczył 
całości zamówionego sprzętu, naleŜność zostanie 
wypłacona w 2004 roku, co spowodowało 
niewykorzystanie zaplanowanych środków.  
 

6. Zakup sprzętu informatycznego na potrzeby 
Wydziału Ochrony Środowiska.  
Plan – 12.827 zł (GFOŚ)  
Wykonanie – 12.827 zł (GFOŚ)  
Wydziałem realizującym był Wydział Ochrony Środowiska. 
Dokonano zakupu sprzętu komputerowego ze środków 
GFOŚ.  
 

7. Zakup kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta.  
Plan - 70 090 zł (środki własne)  
Wykonanie - 68 436 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział ON. W ramach 
wydatkowanych środków zakupiono jedną duŜą 
kserokopiarkę do powielarni oraz pięć małych 
kserokopiarek na potrzeby wydziałów. Zadanie 
wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność 
zakupienia kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miasta, 
która była bardzo wyeksploatowana i jej naprawa okazała 
się nieopłacalna, a zlecanie usług kserowania na zewnątrz 
jest bardzo kosztowne. Ponadto, niezbędnym było 
zakupienie kserokopiarek małych do Wydziałów.  
 
Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona ppo Ŝ. 
Rozdział 75495 Pozostała działalno ść  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup komputera z oprogramowaniem.  
Plan – 2.600 zł (środki własne)  
Wykonanie – 2.600 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i Ochrony Ludności (KOL). Komputer z 
oprogramowaniem i drukarka zostały zakupione i 

przekazane do Komisariatu Policji Nr 2 przy ulicy Barcza. 
Zadanie wprowadzono w tracie roku.  
 

2. Zakup urządzeń związanych z budową 
monitoringu.  
Plan – 15.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 14.993 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był KOL. Zadanie wprowadzono 
w tracie roku z uwagi na konieczność doposaŜenia 
systemu monitorowania miasta. Środki na ten cel zostały 
przeniesione z wydatków bieŜących. W ramach 
wydatkowanych środków zakupiono nagrywarkę z 
nośnikami, urządzenie Hulb-switch, dyski oraz urządzenia 
do przetwarzania sygnału.  
 

3. Zakup urządzeń dla potrzeb Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.  
Plan – 15.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 14.833 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był KOL. Zadanie wprowadzono 
w trakcie roku, co podyktowane było koniecznością 
zakupienia urządzeń niezbędnych do sprawnego 
funkcjonowania Centrum. Środki przeznaczone na zakupy 
inwestycyjne zostały przeniesione z wydatków bieŜących. 
W ramach wydatkowanych środków zakupiono antenę z 
okablowaniem, bezprzewodowy zestaw sieciowy, 
klimatyzator do serwerowni oraz specjalistyczną 
klawiaturę.  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
Zakupy sprzętu komputerowego, dokonane przez 
jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze, 
przeznaczane są dla potrzeb administracji i zarządzania. 
Jednostki realizujące zakupy inwestycyjne zostały 
wskazane w nazwie kaŜdego zadania. Legenda 
dotycząca uŜytych skrótów została zamieszczona w 
załączniku Nr 4, tj. załączniku wydatków majątkowych. 
 

1. Zakup zestawu komputerowego i drukarki dla  
SP 1.  
Plan – 5.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.000 zł (środki własne)  
Zakupiono dwa zestawy komputerowe: do gabinetu 
dyrektora szkoły oraz do księgowości. Zadanie 
wprowadzone w trakcie roku, poniewaŜ pierwotnie zakup 
sprzętu został zaplanowany w wydatkach bieŜących a 
następnie przeniesiony do wydatków majątkowych.  
 

2. Zakupy inwestycyjne w SP 2.  
Plan – 1.500 zł (środki własne)  
Wykonanie - 1.500 zł (środki własne)  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono pralkę 
automatyczną i odkurzacz. Zadanie wprowadzono w 
trakcie roku, poniewaŜ pierwotnie zakupy zostały 
zaplanowane w wydatkach bieŜących a następnie 
przeniesione do wydatków majątkowych.  
 

3. Zakup 5 kpl. komputerów z oprogramowaniem oraz 
kserokopiarki dla SP 15.  
Plan – 24.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 23.950 zł (środki własne)  
Zakupiono 5 zestawów komputerowych i kserokopiarkę.  
 

4. Zakup kotła warzelnego w SP 19.  
Plan – 1.011 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.010 zł (środki własne)  
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Zakupiono kocioł warzelny zgodnie z planem. Zadanie 
wprowadzone w trakcie roku, poniewaŜ pierwotnie zakupy 
zostały zaplanowane w wydatkach bieŜących a następnie 
przeniesione do wydatków majątkowych.  
 

5. Zakup 3 kpl. komputerów-i drukarki dla SP 22.  
Plan – 10.885 zł (środki własne)  
Wykonanie – 10.885 zł (środki własne)  
Zakupiono trzy zestawy komputerowe i drukarkę. Plan 
pierwotny zmniejszono o kwotę 9.115 zł, którą 
przeniesiono do rozdziału 85401 z uwagi na konieczność 
zakupienia zamraŜarki i szafy chłodniczej, jako Ŝe nie 
nadawały się do uŜytkowania.  
 

6. Zestawy komputerowe do administracji 5 kpl. dla 
SP 29.  
Plan – 22.067 zł (środki własne)  
Wykonanie - 22.066 zł (środki własne)  
Zakupiono pięć zestawów komputerowych dla potrzeb 
administracji. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 933 zł 
z uwagi na niŜszy koszt zakupów.  
 

7. Zakupy inwestycyjne w SP 30.  
Plan – 1.750 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.750 zł (środki własne)  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono kosiarkę. 
Zadanie wprowadzone w trakcie roku poniewaŜ 
dotychczasowa kosiarka nie nadawała się do naprawy. 
Koszt wynajęcia sprzętu niezbędnego do utrzymania 
terenu szkolnego jest bardzo drogi.  
 
Rozdział 80110 Gimnazja 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup komputerów 4 kpl. dla G 1.  
Plan – 15.746 zł (środki własne)  
Wykonanie – 15.746 zł (środki własne)  
W 2003 roku zakupiono cztery zestawy komputerowe. 
Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 2.254 zł z 
uwagi na niŜszy koszt zakupionego sprzętu.  
 

2. Zakup komputerów 4 kpl. dla potrzeb administracji 
dla G 5.  
Plan – 20.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 19.986 zł (środki własne)  
W 2003 roku zakupiono dwa komputery z drukarką oraz 
komputer z drukarko-kopiarką.  

 
3. Zakup dwóch zestawów komputerowych (dla 

potrzeb administracji) dla G 11.  
Plan – 8.230 zł (środki własne)  
Wykonanie – 8.230 zł (środki własne)  
Zakupiono dwa zestawy komputerowe. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 770 zł z uwagi na niŜszy koszt 
zakupów.   
 
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Handlowych.  
Plan – 5.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.534 zł (środki własne)  
Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb administracji i 
sekretariatu. Zadanie wprowadzono w trakcie roku w 
związku z ponoszeniem zbyt duŜych kosztów związanych 
ze zlecaniem kserowania materiałów na zewnątrz.  
 

2. Zakup pieca konwekcyjnego dla ZSG-S.  
Plan – 30.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 30.000 zł (środki własne)  
Piec piekarniczy konwekcyjny został zakupiony dla 
potrzeb pracowni technologii cukiernictwa.  
 
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup dla ODN komputerów - 10 zestawów.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł  
Z realizacji zadania zrezygnowano w trakcie roku ze 
względu na wystarczającą ilość sprzętu komputerowego 
jak na potrzeby jednostki.  
 
Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 
§ 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 
 

1. Zakup aparatury med.-diagnost. dla Przychodni 
Specjalistycznej.  
Plan – 9.600 zł (środki własne)  
Wykonanie – 9.600 zł (środki własne)  
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono aparat do terapii 
prądami interferencyjnymi oraz elektrosymulator.  
 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakupy inwestycyjne (alkometr i rzutnik 
multimedialny)..  
Plan – 48.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 46.709 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był Miejski Zespół Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień. Zgodnie z planem zakupiono alkometr 
i rzutnik multimedialny oraz zamontowano kamery 
w systemie telewizji przemysłowej. Plan pierwotny został 
zwiększony o kwotę 26 000 zł z uwagi na konieczność 
zamontowania kamer, co wynika z zapisu Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  
 
Dział 853 Opieka społeczna 
§ 6060 wydatki inwestycyjne na zakupy jednostek 
budŜetowych  
 
Rozdział 85301 Placówki opieku ńczo-wychowawcze 
 

1. Zakup wyposaŜenia pralni DDz ul. Korczaka.  
Plan – 18.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 17.934 zł (środki własne)  
W ramach dokonanych zakupów wyposaŜenia zakupiono 
suszarkę i wirówkę.  
 

2. Zakup wyposaŜenia do bloku Ŝywieniowego w 
ZPO-W przy ul. Pstrowskiego.  
Plan – 36.466 zł (środki własne)  
Wykonanie – 36.454 zł (środki własne)  
Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na 
konieczność zakupienia urządzeń do bloku Ŝywieniowego, 
który został wyremontowany i po zdemontowaniu 
niektórych urządzeń okazało się, Ŝe ich stan techniczny 
jest tak zły, Ŝe nie nadają się do ponownego montaŜu.  
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Rozdział 85302 Domy pomocy społecznej 
 

1. Partycypacja w zakupie wyposaŜenia 
rehabilitacyjnego dla DPS „Kombatant” (DOMINO).  
Plan – 17.322 zł (środki własne)  
Wykonanie – 17.322 zł (środki własne)  
Zaplanowane w budŜecie środki stanowią dofinansowanie 
do zakupu wyposaŜenia rehabilitacyjnego, którego 
dokonano przy współudziale środków z PFRON, o które 
wystąpił Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”.  
 

2. Zakup urządzeń do rozbudowy kserokopiarki dla 
potrzeb DPS „Kombatant”.  
Plan – 6.014 zł (środki własne)  
Wykonanie – 6.013 zł (środki własne)  
Zakupiono kartę sieciową do kserokopiarki, co umoŜliwia 
jednostce wykorzystywanie kserokopiarki jako drukarki dla 
kilku stanowisk pracy, jak równieŜ obniŜa koszy 
wydruków. Zadanie wprowadzono w trakcie roku ze 
środków wygospodarowanych w wydatkach bieŜących.  
 
Rozdział 85303 o środki wsparcia 

1. MOPS – zakup zmywarko-wyparzarki dla DDPS.  
Plan – 6.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.673 zł (środki własne)  
Zakupiono zmywarko-wyparzarkę dla Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej „Nasza Przystań” przy ul. Bałtyckiej.  
 

2. MOPS – zakup obieraczki do warzyw dla DDPS 
dla Osób Niepełnosprawnych”.  
Plan – 5.600 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.167 zł (środki własne)  
Zakupiono obieraczkę do warzyw dla Dziennego Domu 
Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo.  
 

3. MOPS – zakup projektora SOLAR do terapii dla 
Ośr. Wsparcia dla Dz. i Młodz. Niepełnosprawnej. 
Plan – 5.100 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.075 zł (środki własne)  
Projektor do terapii został zakupiony dla potrzeb Ośrodka 
Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej przy ul. 
Świtezianki.  
 

4. WyposaŜenie kuchni w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Orłowicza.  
Plan – 11.100 zł (środki własne)  
Wykonanie – 11.065 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Zadanie 
wprowadzono w tracie roku. WyposaŜenie do kuchni po 
przeprowadzonej modernizacji zostało zakupione zgodnie 
z planem. Pierwotnie środki na zakup wyposaŜenia 
zaplanowano w wydatkach remontowych, a następnie 
przeniesiono je do wydatków majątkowych.  
 
Rozdział 85305 śłobki 
 

1. Zakup zmywarek i chłodziarki dla śłobka Nr 5 i  
Nr 13.  
Plan – 17.900 zł (środki własne)  
Wykonanie – 17.689 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był Zespół śłobków Miejskich. 
Zadanie zostało wprowadzone w trakcie roku ze względu 
na zalecenie SANEPID-u. W ramach wydatkowanych 
środków zakupiono dwie zmywarki i chłodziarkę dla 
śłobka Nr 5 oraz zmywarkę dla śłobka Nr 13.  
 
Rozdział 85319 O środki pomocy społecznej 
 

1. Zakup samochodu na potrzeby MOPS.  

Plan – 45.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 44.800 zł (środki własne)  
Zadanie wprowadzono do budŜetu w trakcie roku. Zakup 
samochodu był niezbędny ze względu na konieczność 
przemieszczania się, w celu realizowania bieŜących 
i częstych kontroli nad placówkami opiekuńczo-
wychowawczymi i podległymi jednostkami połoŜonymi 
w róŜnych częściach miasta, która bez własnego środka 
lokomocji, jest bardzo utrudniona. Zakup samochodu 
ułatwił w znacznym stopniu Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej wykonywanie bieŜących zadań jak 
i przewoŜenie towarów ofiarowanych podopiecznym przez 
darczyńców. Ośrodek posiadał jedynie osobowego busa 
zakupionego z funduszu PFRON do przewoŜenia osób 
niepełnosprawnych.  
 
Rozdział 85395 Pozostała działalno ść 
 

1. Zakup zestawu komputerowego.  
Plan – 6.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 6.000 zł (środki własne)  
Zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem i 
drukarką dla potrzeb Miejskiego Zespołu do Spraw 
Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób 
Niepełnosprawnych.  
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 
Rozdział 85401 Świetlice szkolne 
 

1. Zakup urządzeń do bloku Ŝywieniowego w SP 15.  
Plan – 5.200 zł (środki własne)  
Wykonanie - 5.197 zł (środki własne)  
Zakupiono zmywarkę do naczyń.  
 

2. WyposaŜenie bloku Ŝywieniowego w SP 2.  
Plan – 22.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 22.494 zł (środki własne)  
W ramach otrzymanych środków zakupiono do stołówki 
szkolnej takie urządzenia jak: bemar wodny, patelnia 
elektryczna, naświetlacz UV, stół do przygotowywania 
posiłków, stół ze zlewozmywakiem, młynek do odpadów, 
garnki do gotowania posiłków.  
 

3. Zakup zmywarki w SP 1.  
Plan – 6.219 zł (środki własne)  
Wykonanie – 6.210 zł (środki własne)  
Zakupiono zmywarkę dla potrzeb kuchni szkolnej. Zadanie 
wprowadzono w trakcie roku w związku z zaleceniem 
SANEPID-u.  
 

4. Zakup kuchni gazowej w SP 10.  
Plan – 2.560 zł (środki własne)  
Wykonanie – 2.560 zł (środki własne)  
Zadanie wprowadzono w trakcie roku ze względu na 
konieczność wymiany starej kuchni, która nie nadawała 
się do uŜytku i stanowiła zagroŜenie.  
 

5. Zakup wyposaŜenia kuchni w SP 22.  
Plan – 9.115 zł (środki własne)  
Wykonanie – 8.774 zł (środki własne)  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono szafę 
chłodniczą, zamraŜarkę i naświetlacz do jaj. Zadanie 
wprowadzono w trakcie roku z uwagi na konieczność 
dokonania zakupu urządzeń, które nie nadawały się do 
naprawy.  
 

6. Zakup zmywarki do naczyń w SP 29.  
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Plan – 9.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 8.998 zł (środki własne)  
Zakupu zmywarki dokonano zgodnie z planem.  
 

7. Zakup zmywarki do naczyń w ZSO Nr 5.  
Plan – 5.856 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.856 zł (środki własne)  
Zakupu zmywarki dokonano. Zadanie wprowadzono w 
trakcie roku w związku z zaleceniem SANEPID-u.  
 

8. Zakup patelni elektrycznej w G 6.  
Plan – 4.490 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.484 zł (środki własne)  
Zadanie wprowadzono do budŜetu w trakcie roku z uwagi 
na konieczność zakupienia wyposaŜenia kuchni, które 
zostało zdewastowane podczas włamania do obiektu.  
 

9. WyposaŜenie kuchni szkolnej w G 3.  
Plan - 0 zł  
Wykonanie - 0 zł  
Z zakupu wyposaŜenia do kuchni zrezygnowano na rzecz 
wymiany okien, ze względu na ich zły stan techniczny, 
powodujący duŜe ubytki energii cieplnej, a z tym związane 
równieŜ duŜe koszty.  
 

10. Zakup zmywarko-wyparzaczki w G 7.  
Plan – 9.163 zł (środki własne)  
Wykonanie – 9.162 zł (środki własne)  
W ramach wydatkowanych  środków dokonano zakupu 
zmywarki do naczyń wraz z podstawą oraz 
zlewozmywaka z młynkiem na odpady.  
 

11. Zakup obieraczki i taboretu gazowego w G 1.  
Plan – 7.493 zł (środki własne)  
Wykonanie – 7.493 zł (środki własne)  
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków i taboret gazowy. 
Plan pierwotny został zwiększony o kwotę 1.993 zł ze 
względu na zakwalifikowanie taboretu gazowego podczas 
przeglądu technicznego jako nie nadającego się do 
uŜytkowania.  
 

12. Zakup obieraczki w G 5.  
Plan – 5.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 3.776 zł (środki własne)  
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków, której koszt jest 
niŜszy od planowanego.  
 

13. Zakup obieraczki w SP 3.  
Plan – 5.200 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.057 zł (środki własne)  
Obieraczkę do szkolnej stołówki zakupiono zgodnie z 
planem.  
 

14. Zakup patelni elektrycznej i obieraczki do 
ziemniaków w SP 7.  
Plan – 14.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 14.271 zł(środki własne)  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono dwie 
patelnie elektryczne i obieraczkę do ziemniaków.  
 
Rozdział 85403 Specjalne o środki szkolno-
wychowawcze 
 

1. Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla SOSW.  
Plan – 17.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 16.999 zł (środki własne)  
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy dla Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym.  
 

Rozdział 85404 Przedszkola 
 

1. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 3.  
Plan – 8.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 7.986 zł (środki własne)  
Zmywarkę do naczyń dla potrzeb kuchni zakupiono. 

2. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 9.  
Plan – 10.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 9.999 zł (środki własne)  
Zmywarkę do naczyń dla potrzeb kuchni zakupiono. 

 
3. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 10.  

Plan – 8.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 7.995 zł(środki własne)  
Zmywarkę do naczyń dla potrzeb kuchni zakupiono. 
 

4. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 13.  
Plan – 8.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 7.820 zł (środki własne)  
Zakupiono zmywarkę do naczyń. 
 

5. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 15.  
Plan – 7.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 6.999 zł (środki własne)  
Zgodnie z planem zakupiono zmywarkę do naczyń. 
 

6. Zakup patelni elektrycznej dla PM 16.  
Plan – 4.250 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.249 zł (środki własne)  
Patelnia elektryczna została zakupiona, a jej koszt był 
wyŜszy od planowanego, co spowodowało zwiększenie 
planu o kwotę 250 zł.  
 

7. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 19.  
Plan – 9.931 zł (środki własne)  
Wykonanie – 9.930 zł (środki własne)  
Zakupiono dwie zmywarki do naczyń. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 69 zł.  
 

8. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 22.  
Plan – 7.000 zł (środki własne)  
Wykonani – 6.955 zł (środki własne)  
Zmywarkę do naczyń zakupiono zgodnie z planem.  
 

9. Zakup chłodziarki dla potrzeb PM 23.  
Plan – 1.200 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.199 zł (środki własne)  
Dokonano zakupu chłodziarki, zakup której planowano w 
ramach wydatków bieŜących. Do wydatków majątkowych 
przeniesiono w trakcie roku.  
 

10. Zakup obieraczki i maszyny myjącej dla PM 24.  
Plan – 16.934 zł (środki własne)  
Wykonanie – 16.934 zł (środki własne)  
W ramach otrzymanych środków zakupiono dwie 
zmywarki, obieraczkę oraz zlewozmywakowy młynek do 
odpadów. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 166 zł.  
 

11. Zakup patelni elektrycznej dla PM 26.  
Plan – 4.244 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.244 zł (środki własne)  
Koszt zakupionej patelni elektrycznej jest wyŜszy o kwotę 
244 zł, o którą zwiększono plan pierwotny.  
 

12. Zakup zmywarki do naczyń dla PM 37.  
Plan – 9.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 9.499 zł (środki własne)  
Zmywarkę do naczyń zakupiono zgodnie z planem. 
 

13. Zakup patelni elektrycznej dla PM 1.  
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Plan – 4.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.000 zł (środki własne)  
Dokonano zakupu patelni elektrycznej dla potrzeb 
stołówki.  
 

14. Zakup sprzętu komputerowego dla PM 2.  
Plan – 4.638 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.637 zł (środki własne)  
Zakupiono zestaw komputerowy. Plan pierwotny 
zmniejszono o kwotę 362 zł ze względu na niŜszy koszt.  

 
15. Zakup sprzętu komputerowego dla PM 3.  

Plan – 7.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 7.000 zł (środki własne)  
W ramach otrzymanych środków zakupiono zestaw 
komputerowy z drukarką oraz system alarmowy do 
budynku przedszkola.  
 

16. Zakup komputera dla PM 17.  
Plan – 3.306 zł (środki własne)  
Wykonanie – 3.306 zł (środki własne)  
W ramach otrzymanych środków zakupiono komputer, 
którego zakup pierwotnie planowano z wydatków 
bieŜących. W trakcie roku przeniesiono do wydatków 
majątkowych.  
 

17. Zakup sprzętu komputerowego dla PM 22.  
Plan – 6.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 6.416 zł (środki własne)  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono zestaw 
komputerowy.  
 

18. Zakup sprzętu (kserokopiarki) dla PM 33.  
Plan – 6.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 5.943 zł  
W ramach wydatkowanych środków zakupiono kopiarkę, 
drukarkę i skaner. Zadanie wprowadzono w trakcie roku. 
Naprawa starego, wyeksploatowanego sprzętu, 
pochodzącego z darowizny stała się nieopłacalna. 
 

19. Zakup sprzętu komputerowego dla PM 40.  
Plan – 4.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.000 zł (środki własne)  
Zakupiono sprzęt komputerowy zgodnie z planem. 
 

20. Zakup kasy pancernej dla PM 41.  
Plan – 2.500 zł (środki własne)  
Wykonanie – 2.495 zł (środki własne)  
Zadanie dotyczące zakupu kasy pancernej wprowadzono 
w trakcie roku z uwagi na konieczność dostosowania 
warunków przechowywania gotówki i czeków do 
obowiązujących przepisów.  
 
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-
pedagogiczne 
 

1. Zakup kserokopiarki dla potrzeb Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej.  
Plan – 4.879 zł (środki własne)  
Wykonanie – 4.879 zł (środki własne)  
Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 przy ul. 
Jagiellończyka. Zadanie wprowadzono w trakcie roku, 
poniewaŜ dotychczas uŜywana kserokopiarka uległa 
zepsuciu, a jej naprawa była nieopłacalna.  
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska  
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierz ąt 
 

1. Zakup samochodu combi (Schronisko dla 
Zwierząt)-zgodnie z porozumieniem Zarządu z UWM.  
Plan – 58.350 zł (środki własne)  
Wykonanie – 58.350 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był Schronisko dla Zwierząt. W 
2003 roku zakupiono samochód combi dla potrzeb 
Schroniska. Koszt samochodu wyniósł 66.000 zł. RóŜnicę 
w kwocie 7.650 zł Schronisko pokryło ze środka 
specjalnego. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.650 zł 
z uwagi na niŜszy koszt zadania. Wymienione w tytule 
zadania porozumienie, które zostało zawarte z 
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim (UWM), dotyczy 
zasad wyłapywania zwierząt oraz dalszego z nimi 
postępowania i opieki weterynaryjnej, jak równieŜ 
opracowania identyfikacji elektronicznej psów na terenie 
miasta Olsztyna.  
 
Rozdział 90095 Pozostała działalno ść 
 

1. Zakup urządzeń informatycznych.  
Plan – 131.860 zł (środki własne 33.060 zł, kredyt  
98.800 zł)  
Wykonanie - 131.763 zł (środki własne 32.963 zł, kredyt 
98.800 zł)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. W ramach 
wydatkowanych środków zakupiono urządzenia 
informatyczne do obsługi sygnalizacji ulicznej w systemie 
„CESTER” oraz licencję AUTO CAD komputer, serwer i 
monitor dla potrzeb MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zwiększony o kwotę 78.860 zł ze względu na konieczność 
zakupu urządzeń do obsługi sygnalizacji w systemie 
„CESTER”, którego zakup pierwotnie planowano z 
remontów. W trakcie roku dokonano przeniesienia 
środków do wydatków majątkowych.  
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92116 Biblioteki 
§ 6220 dotacje celowe z budŜetu na finansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
innych jednostek sektora finansów publicznych 

1. Zakup komputerów dla MBP (filie nr 9,13,18).  
Plan – 55.000 zł (kredyt)  
Wykonanie – 54.981 zł (kredyt)  
Jednostką realizującą była Miejska Biblioteka Publiczna 
MBP). W ramach przekazanej dotacji zostały zakupione 
zestawy komputerowe przeznaczone dla filii bibliotek nr 9 
i 10 oraz dla potrzeb administracji i działu gromadzenia 
i opracowywania zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przy ulicy Rodziewiczówny.  
 
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budŜetowych 
 

1. Zakup lampy i statywu do aparatu cyfrowego.  
Plan – 4.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 3.965 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Miejski Konserwator 
Zabytków. Zgodnie z planem zakupiono wyposaŜenie do 
aparatu cyfrowego.  
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WYDATKI REMONTOWE 
 
DZIAŁ 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ 
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na 
prawach powiatu 
§ 4270 zakup usług remontowych 
Plan – 1.022.800 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.017.883 zł (środki własne)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zwiększony o kwotę 310.800 zł wskutek wprowadzenia do 
planu nowych zadań takich jak: poszerzenie ul. Bartąskiej 
i remont pętli autobusowych na ul. Jagiellońskiej oraz 
zwiększenia nakładów na remonty jezdni ul. Bałtyckiej i 
Kard. St. Wyszyńskiego. W ramach wydatkowanych 
środków wykonano:  

1. Odnowę nawierzchni jezdni ul. Sielskiej (odcinek 
od budynku nr 14 do budynku nr 25), 
Wyszyńskiego, Pstrowskiego (od Metalowej do 
Wyszyńskiego), Bałtyckiej (od budynku Nr 103 do 
budynku nr 115) i Poprzecznej (od ul. Cichej do 
Borowej), 

2. Poszerzenie jezdni ul. Bartąskiej i remont pętli 
autobusowych przy ul. Jagiellońskiej („Sanatorium” 
i „Ogrody”), 

3. Odnowę nawierzchni chodników przy ul. 
Sikorskiego i Grunwaldzkiej (na odcinku od ul. 
Kromera - do budynku nr 20), 

4. I etap remontu sygnalizacji świetlnej na Placu 
Roosevelta oraz w ramach przystosowania 
istniejących sygnalizacji świetlnych do systemu 
„Cester” wymieniono sterownik na skrzyŜowaniu ul. 
Lubelskiej i Budowlanej. 

 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
§ 4270 zakup usług remontowych 
Plan – 1.593.972 zł (środki własne – 1.575.900 zł, środki 
mieszkańców – 18.072 zł)  
Wykonanie  1.584.772 zł (środki własne – 1.566.700 zł, 
środki mieszkańców – 18.072 zł)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. Plan pierwotny został 
zmniejszony o kwotę 84.028 zł na skutek niŜszych kwot 
uzyskanych w przetargach. 
W ramach wydatkowanych środków wykonano: 

1. Odnowę nawierzchni jezdni ulic: Synów Pułku (od 
Krasickiego do Pstrowskiego), Lelewela (od 
Staromiejskiej do Zamkowej – II etap), 
Macierzanki, Dziewanny (od skrzyŜowania z ul. 
Jemioły do skrzyŜowania z ul. Kocanki), Wiosennej 
(na odcinku od budynku Nr 6 w kierunku centrum), 
Wąskiej (od Placu Aliantów do ul. Szczytnowskiej), 
Abramowskiego (zadanie współfinansowane ze 
środków mieszkańców), Bursztynowej, śytniej, 
Dworcowej (od ul. Kołobrzeskiej do Pana 
Tadeusza) i Szostkiewicza, 

2. Odnowę nawierzchni chodników na ul. 
Piłsudskiego (przy LO IV), Wańkowicza (odcinek 
od Orłowicza do Barcza), Wilczyńskiego, 1 Maja 
(za pomnikiem Jaracza), PienięŜnego (odcinek od 
wjazdu na teren TP S.A. do wjazdu na teren 
hurtowni spoŜywczej), Kolejowej (przy 
skrzyŜowaniu z ul. śeromskiego, Okrzei (od 
Jagiellońskiej do Klasztornej), Al. Przyjaciół, 
Świerkowej (od nr 29 do Akacjowej), ZboŜowej (od 
śytniej do Siewnej) i Wyspiańskiego (od Kolejowej 
do Prusa). W ramach funduszu partycypacyjnego 
przy współudziale mieszkańców odnowiono 
nawierzchnie chodników na ul. Dobrej, Kościuszki 
1 Dywizji i Grabowej oraz nawierzchnię parkingu 
przy ul. Sprzętowej, 

3. Remont zatok autobusowych przy ul. Dworcowej 
(przy ul. Piłsudskiego w kierunku dworca) oraz  na 
ul. śołnierskiej (przy sklepie Bartek), 

4. Wyremontowano i przystosowano do systemu 
sterowania ruchem „Cester” sygnalizację świetlną 
na skrzyŜowaniu ulic Partyzantów - 1 Maja,  

5. Sporządzono ekspertyzę wraz z projektem 
remontu wiaduktu na ul. Bławatnej, projekt remontu 
przepustu na ul. Perkoza w Łupsztychu oraz 
odwodniono przejście podziemne na ul. 
Wańkowicza poprzez wykonanie przyłącza 
kanalizacji deszczowej, 

6. Wyremontowano postój taxi przy Szpitalu 
Dziecięcym na ul. śołnierskiej. 

 
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
Rozdział 70095 Pozostała działalno ść 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remonty obiektów mieszkaniowych.  
Plan – 2.001 zł (środki własne)  
Wykonanie – 2.001 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 147.999 zł z uwagi na 
rezygnację z remontu budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 32 
(samotniak) na mieszkania samodzielne. W 2003 roku 
wykonano przedmiar robót, które planowano wykonać.  
 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
Rozdział 75023 Urz ędy gmin 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remont Ratusza.  
Plan – 170.502 zł (środki własne)  
Wykonanie – 168.061 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 29.498 zł z uwagi na niŜszy 
koszt remontu. W ramach wydatkowanych środków 
wykonano remont stropu I piętra, remont balkonów oraz 
remont nawierzchni utwardzonej od strony parkingu przy 
ulicy Ratuszowej. Ponadto w budynku Ratusza 
zainstalowano kamery, które zostały wcześniej zakupione 
i zainstalowane na Starym Mieście (do czasu wykonania 
kompleksowego monitoringu).  
 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdział 80195 Pozostała działalno ść 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remonty obiektów oświatowych.  
Plan – 2.214.636 zł (środki własne)  
Wykonanie – 2.187.671 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 191.200 zł z uwagi na 
konieczność wykonania obróbek blacharskich 
w Gimnazjum Nr 12, wymianę okien w Gimnazjum Nr 3 
(środki w kwocie 26.200 zł zostały przeniesione z 
zakupów inwestycyjnych, przeznaczonych na zakup 
wyposaŜenia bloku Ŝywieniowego w G 3) oraz 
dodatkowego malowania sali lekcyjnej w LO II. 
Pozostawiono równieŜ niewielką rezerwę na ewentualne 
usuwanie awarii, które co roku mają miejsce w okresie 
jesienno-zimowym. W związku z tym, Ŝe tylko niewielkie 
awarie miały miejsce, w budŜecie pozostały 
niewykorzystane środki. W ramach wydatkowanych 
środków wykonane zostały następujące remonty 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach 
zawodowych i liceach: remonty dachów w 10 obiektach, 
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remonty sanitariatów w 3 obiektach, wymiana okien w 15 
obiektach, remont bloku Ŝywieniowego w 1 obiekcie, 
malowanie pomieszczeń w 7 obiektach, remont posadzek 
w 7 obiektach, remont instalacji centralnego ogrzewania w 
2 obiektach, remont instalacji elektrycznej w 3 obiektach.  
Ponadto, wykonywane były awaryjne naprawy urządzeń 
na terenie obiektów oświatowych jak: naprawa instalacji 
zimnej wody, awaryjna wymiana kotła gazowego i inne 
drobne naprawy.  
 
Dział 851 Ochrona zdrowia 
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remont pomieszczeń w obiekcie przy  
ul. E. Plater 13.  
Plan – 600.000 zł (środki własne)  
Wykonanie - 0 zł (środki własne)  
W związku z uniewaŜnieniem w 2003 roku przetargu na 
wykonanie remontu pomieszczeń przy ulicy Emilii Plater 
13 dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób 
Niepełnosprawnych, podjęto uchwałę Rady Miasta 
Olsztyn o wydatkach nie wygasających odnośnie środków 
w kwocie 600 000 zł uzyskanych z wydawania zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych, które mogą być 
wydatkowane na określone w Programie zadania. 
PowyŜsze środki zostaną wykorzystane w 2004 roku. 
 
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA 
Rozdział 85395 Pozostała działalno ść 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remonty obiektów opieki społecznej.  
Plan – 352.296 zł (środki własne)  
Wykonanie – 352.274 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zmniejszony o kwotę 2.954 zł. W ramach 
wydatkowanych środków wykonywane były remonty 
w domach pomocy społecznej, schronisku dla 
bezdomnych, punktach pomocy społecznej, ośrodkach 
wsparcia, ośrodkach pomocy społecznej oraz Ŝłobkach. 
Spośród większych remontów naleŜy wymienić: remont 
dachu w 1 obiekcie, remont sanitariatów w 2 obiektach, 
wymiana okien w 2 obiektach, remont bloku Ŝywieniowego 
w 1 obiekcie, malowanie pomieszczeń w  10 obiektach, 
remont posadzek w 3 obiektach, remont wentylacji 
mechanicznej w 1 obiekcie.  
 
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  
Rozdział 85495 Pozostała działalno ść 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remonty obiektów edukacyjnej opieki 
wychowawczej.  
Plan – 1.034.217 zł (środki własne)  
Wykonanie – 1.034.214 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. Plan pierwotny 
został zwiększony o kwotę 40.917 zł w związku z 
wyŜszym kosztem realizowanych remontów niŜ wynikało 
to z kosztorysów inwestorskich. W ramach 
zaplanowanych w tym rozdziale środków wykonane 
zostały remonty w przedszkolach, specjalnych ośrodkach 

szkolno-wychowawczych, Szkolnym Schronisku 
MłodzieŜowym oraz w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych. Plan w budŜecie w 2003 roku 
dodatkowo został zwiększony o kwotę 50.000 zł ze 
środków specjalnych Szkolnego Schroniska 
MłodzieŜowego w Olsztynie z przeznaczeniem na 
dofinansowanie remontu elewacji oraz kwotę 43.557 zł 
pochodzącą z darowizny z przeznaczeniem na remont 
łazienek w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. 
Grzegorzewskiej. Ponadto, w ramach wydatkowanych 
środków wykonano: remont bloku Ŝywieniowego w 1 
obiekcie, remont dachów w 9 obiektach, remont 
sanitariatów w 1 obiekcie, wymianę okien w 4 obiektach, 
remont bloku Ŝywieniowego w 4 obiektach, malowanie 
pomieszczeń w 7 obiektach, remont posadzek 
w 7 obiektach, remont wentylacji mechanicznej w 1 
obiekcie.  
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA 
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 
§ 4270 zakup usług remontowych 
 

1. Remonty zieleni w miastach i gminach.  
Plan – 266.000 zł (środki własne 146.000 zł, środki GFOŚ 
120.000 zł)  
Wykonanie - 236.485 zł (środki własne 143.605, środki 
GFOŚ 92.880 zł)  
Jednostką realizującą był MZDMiZ. W ramach 
wydatkowanych środków: 

1) w Parku Kusocińskiego odtworzono plac zabaw, 
zaadoptowano boiska do siatkówki dla potrzeb 
„rolkarzy”, wyremontowano schody i nawierzchnię 
alejek, 

2) uzupełniono kosze i ławki w parkach, 
3) wyremontowano urządzenia na pozostałych  placach 

zabaw, 
4) ze środków GFOŚ w Parku Kusocińskiego 

wyremontowano zbiornik wodny i wybudowano 
fontannę. W związku z niŜszym kosztem zadania, 
środki GFOŚ nie zostały wykorzystane w wysokości 
zaplanowanej w budŜecie.  

 
Rozdział 90095 Pozostała działalno ść 
§ 4270 zakup usług remontowych  
 

1. Remonty i konserwacje urządzeń komunalnych.  
Plan – 885.000 zł (środki własne)  
Wykonanie – 827.760 zł (środki własne)  
Wydziałem realizującym był Wydział GKI. W ramach tego 
zadania wykonywane były głównie konserwacje i bieŜące 
remonty takich urządzeń jak: kanalizacja deszczowa, 
piaskowniki, kanalizacja sanitarna pozostająca na majątku 
Gminy oraz rowy melioracyjne na terenie miasta. Ponadto 
w ramach tych środków usuwane są ewentualne awarie 
tych urządzeń. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 
115.000 zł. RóŜnica w wykonaniu planu wynika z 
pozostawienia rezerwy środków na ewentualne awarie 
urządzeń które często mają miejsce w okresie jesienno 
zimowym.  
 

 
ZAKŁADY BUD śETOWE 

 
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 

1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zm.) zakładami budŜetowymi są takie 
jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, 
które odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania i 

pokrywają koszty swojej działalności z przychodów 
własnych. Zakłady mogą otrzymywać z budŜetu dotację 
przedmiotową, podmiotową lub dotację celową 
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Łącznie 
dotacje dla zakładu budŜetowego nie mogą przekroczyć 
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50% jego wydatków; nie dotyczy to dotacji inwestycyjnych. 
Podstawą gospodarki finansowej zakładu budŜetowego 
jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i 
wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków 
obrotowych i rozliczenia z budŜetem. Ścisłe powiązanie 
zakładu budŜetowego z budŜetem jednostki samorządu 
terytorialnego przejawia się poprzez dokonywanie wpłat 
nadwyŜek środków obrotowych oraz otrzymane dotacje. 
W planie finansowym zakładu budŜetowego mogą być 
dokonywane zmiany w ciągu roku, w przypadku 
realizowania wyŜszych od planowanych przychodów i 
wydatków pod warunkiem, Ŝe: 
  - nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budŜetu, 
  - nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budŜetu, 
  - kierownik zakładu ma upowaŜnienie do dokonywania 

tychŜe zmian. 
W 2003 roku w Olsztynie funkcjonowały cztery zakłady 
budŜetowe, których działalność wraz z realizacją ich 
planów została przedstawiona niŜej. 
 
Zakład Cmentarzy Komunalnych 
Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi 
zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1990 roku o podziale 
kompetencji określonych w ustawach szczególnych 
pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej 
oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z 
późn. zm.) naleŜy do właściwości organów gminy jako 
zadania własne. Zakład Cmentarzy Komunalnych w 
Olsztynie zarządza dwoma czynnymi cmentarzami 
komunalnymi: 
  - Cmentarz Komunalny przy ul. Poprzecznej, 
  - Cmentarz Komunalny w Dywitach. 
Na terenie miasta znajdują się takŜe cmentarze 
zamknięte, administrowane przez Zakład Cmentarzy 
Komunalnych, które są wpisane do rejestru zabytków. Są 
to: 
  - Cmentarz św. Jakuba przy ul. Wojska Polskiego, 
  - Cmentarz św. Józefa przy ul. Rataja, 
  - Cmentarz przy ul. Sielskiej, 
  - Cmentarz wojenny przy ul. Szarych Szeregów, 
  - Cmentarz wojenny przy ul. Baczewskiego. 
Zakład Cmentarzy Komunalnych w 2003 roku prowadził 
działalność sklasyfikowaną w dwóch rozdziałach. 
Rozdział 71035 – Działalność usługowa – Cmentarze, 
dotyczy cmentarzy komunalnych znajdujących się na 
terenie miasta. W 2003 roku Zakład osiągnął przychody 
na poziomie 1.556.328 zł, w tym 28.000 zł dotacji 
przedmiotowej z budŜetu miasta oraz 24.000 zł dotacji 
przedmiotowej, której źródłem była dotacja celowa z 
budŜetu państwa (w tym 20.000 zł pochodziło z budŜetu 
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa) na zadania 
bieŜące realizowane przez Gminę na podstawie 
porozumień z organami administracji rządowej. 
Otrzymane dotacje zostały zrealizowane w 100%. 
Podstawowym źródłem przychodów własnych były wpływy 
z usług: 
  - sprzedaŜ miejsc grzebalnych, 
  - korzystanie z Miejskiego Domu Przedpogrzebowego, 
  - wjazdy na cmentarz, 
  - opłaty po upływie 20 lat od pochówku. 
Zakład osiągał teŜ przychody z najmu i dzierŜawy 
stanowisk handlowych przy cmentarzach i pomieszczenia 
w budynku administracyjnym. Wydatki Zakładu w tym 
rozdziale wyniosły 1.594.021 zł i związane były głównie 
z utrzymaniem czystości oraz remontami i naprawami 
obiektów wchodzących w skład infrastruktury olsztyńskich 
cmentarzy. W wymienionej kwocie zawierają się takŜe 
wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 
604.224 zł. 

Rozdział 92195 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego – Pozostała działalność, dotyczy cmentarzy 
zamkniętych. W ubiegłym roku przychody Zakładu 
stanowiła dotacja przedmiotowa w kwocie 170.400 zł, w 
tym: 
- kwota 80.000 zł, której źródłem pochodzenia była 

dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem 
na wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu na 
cmentarzach zamkniętych, 

- kwota 90.400 zł z budŜetu miasta z przeznaczeniem 
na zakup usług, m.in. koszenie trawników, wygrabienie 
terenów zielonych, koszenie i wygrabienie kwater 
grzebalnych oraz wywóz i składowanie odpadów. 

Stan zatrudnienia w Zakładzie Cmentarzy Komunalnych 
zmienił się w ciągu roku o 2 osoby, tj. do poziomu 17 
osób. 
 
Zakład Targowisk Miejskich 
Zakład Targowisk Miejskich powołany został uchwałą  
Nr XVIII/197/95 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia  
28 grudnia 1995 roku. Jako zakład budŜetowy funkcjonuje 
od 1 stycznia 1996 roku. Zgodnie ze statutem Zakład 
administruje i zarządza: 
- 4 targowiskami miejskimi (przy ulicy Piłsudskiego, 

Kolejowej, Wilczyńskiego i Grunwaldzkiej), 
  - Miejską Halą Targową „Zatorzanka”, 
  - 11 toaletami (w tym 5 stałymi i 6 wolnostojącymi 

skonstruowanymi w formie słupa ogłoszeniowego), 
  - 91 słupami ogłoszeniowymi, 
  - 28 tablicami ogłoszeniowymi. 
Zakład zajmuje się równieŜ organizacją handlu 
sezonowego w Olsztynie. Polega to na przygotowaniu 
miejsc do pracy ludziom chcącym sprzedawać kwiaty, 
pocztówki, okulary itd., handlującym zniczami pod 
cmentarzami oraz wskazywaniu miejsc na sprzedaŜ 
owoców sezonowych, choinek itp. Zakład Targowisk 
Miejskich prowadząc w 2003 roku działalność w zakresie 
określonym rozdziałem 90017 – Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska – Zakłady gospodarki komunalnej, 
osiągnął przychody w wysokości 1.979.643 zł. Głównym 
źródłem przychodów był najem i dzierŜawa oraz wpływy z 
usług, m.in. z tytułu działalności w zakresie inkasa opłat 
targowych. Wydatki Zakładu w 2003 roku ukształtowały 
się na poziomie 1.559.437 zł. Największy udział w 
wydatkach stanowił zakup usług pozostałych - 36,2% 
(sprzątanie targowisk, wywóz nieczystości, ochrona 
obiektów, czynsze, monitoring) oraz wynagrodzenia, 
pochodne od wynagrodzeń, a takŜe odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń socjalnych – 27,5% (429.098 zł). 
Zakład dokonał wpłaty do budŜetu nadwyŜki środków. W 
maju 2003 roku po raz trzeci odbył się Jarmark Jakubowy, 
który został uznany jako jedna z imprez związanych z 
obchodami Jubileuszu 650–lecia Olsztyna. Z tej okazji 
Prezydent Miasta Olsztyn zwracając się pismem do 
uczestników Jarmarku, zwolnił wszystkie osoby tam 
handlujące z opłaty targowej. Po raz pierwszy Jarmark 
został zorganizowany na odnowionym Targu Rybnym. 
Zakład Targowisk Miejskich zaadaptował pomieszczenia 
starego szaletu miejskiego na zaplecze gospodarcze 
Jarmarku, zakupił 24 stoły jarmarczne mające umoŜliwić 
handel jak największej liczbie rzemieślników i 
rękodzielników z naszego regionu oraz 15 parasoli z logo 
Olsztyna. Zatrudnienie w Zakładzie przez cały rok 
utrzymało się na tym samym poziomie i wynosiło 9,5 
etatów. 
 
Las Miejski  
Las Miejski został utworzony uchwałą Nr XIII/145/91 Rady 
Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 września 1991 roku w 
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sprawie utworzenia zakładu budŜetowego – „Las Miejski 
w Olsztynie”. W 2003 roku Las prowadził działalność 
sklasyfikowaną w dwóch rozdziałach: 
- 90004 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

– Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 
  - 02002 – Leśnictwo – Nadzór nad gospodarką leśną. 
 
W ramach działalności określonej w rozdziale wiodącym 
90004 las Miejski uzyskał przychody w kwocie 
1.936.292 zł, w tym 830.000 zł dotacji przedmiotowej, z 
czego: 
  - 300.000 zł – dotacja z Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazana za 
pośrednictwem budŜetu miasta na opracowanie 
uproszczonego planu zagospodarowania lasu, która 
została wykorzystana w całości, 

- 530.000 zł – dotacja z budŜetu, którą głównie 
wykorzystano na pokrycie wynagrodzeń pracowników 
za prace związane z uŜytkowaniem i hodowlą lasu, 
ochroną lasu i zwierzyny oraz z pracami związanymi z 
rekreacją i bieŜącą konserwacją urządzeń słuŜących 
do rekreacji. 

Poza dotacją znaczącym źródłem przychodów Lasu były 
wpływy z usług, czyli ze sprzedaŜy drewna, wpływy 
wynikające z umów najmu i dzierŜawy oraz odsetki 
bankowe, które wydatkowano na: 
- zakup umundurowania dla pracowników sprawujących 

nadzór nad gospodarką leśną oraz zakup posiłków 
profilaktycznych w okresie zimowym dla osób 
pracujących w terenie (29.074 zł), 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
(765.405 zł), 

  - zakup materiałów słuŜących do remontów urządzeń 
rekreacyjnych w Lesie, czyli sadzonek drzew i 
krzewów do odnowienia drzewostanów leśnych, 
drobnego wyposaŜenia i sprzętu, modernizację 
komputerów i zakup materiałów eksploatacyjnych do 
nich, oprogramowania, materiałów biurowych, środków 
czystości, paliwa do samochodów słuŜbowych, 
materiałów budowlanych (163.049 zł), 

- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzewania, wody 
(15.252 zł), 

- zakup usług związanych z bieŜącymi remontami i 
konserwacją urządzeń (29.760 zł), 

  - zakup usług związanych z gospodarką leśną 
świadczonych przez Zakłady Usług Leśnych oraz 
pozostałych usług tj. pocztowe, telekomunikacyjne, 
ochrony obiektów (565.258 zł), 

- wypłaty ryczałtów za korzystanie z prywatnych 
samochodów do celów słuŜbowych przez 
pracowników sprawujących nadzór nad gospodarką 
leśną i straŜników leśnych oraz ubezpieczenia 
majątkowe Zakładu (32.840 zł), 

- koszty postępowania sądowego w sprawach 
pracowniczych i związanych z windykacją naleŜności 
za sprzedane drewno (1.800 zł). 

Z działalności określonej w rozdziale 02002 przychodem 
była dotacja przedmiotowa z budŜetu w wysokości 
1.100 zł, którą w całości wykorzystano na zakup sadzonek 
krzewów oraz opłacenie Zakładu Usług Leśnych, który 
posadził sadzonki. Źródłem pochodzenia wymienionej 
dotacji była dotacja celowa z budŜetu państwa. 
NajwaŜniejszym zadaniem, jakie zrealizowano w 2003 
roku było opracowanie i sporządzenie „Uproszczonego 
planu urządzania lasów Gminy Olsztyn na lata 2004 – 

2013” określającego całokształt gospodarki leśnej w celu 
zachowania ochronnego charakteru lasów będących 
w granicach administracyjnych miasta. WaŜnym zadaniem 
w omawianym roku było takŜe usuwanie drzew 
świerkowych opanowanych przez szkodnika kornika 
drukarza oraz usuwanie drzew ze względu na inne 
zagroŜenia. W wyniku tych działań pozyskanie drewna w 
roku 2003 wyniosło około 6500 m3. Jednocześnie 
dokonano odnowień lasu na powierzchni 13,5 ha 
wysadzając 115.000 szt. sadzonek drzew leśnych, 
głównie liściastych. Na tychŜe powierzchniach 
przeprowadzono melioracje agrotechniczne oraz 
przygotowania do załoŜenia parku florystycznego. 
Uporządkowano takŜe brzegi rzek Łyna i Wadąg w 
granicach Lasu Miejskiego, przez co poprawiły się warunki 
krajobrazowe. 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, zgodnie z uchwałą  
Nr XXVIII/25/93 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia  
17 marca 1993 roku, wraz z późniejszymi zmianami, w 
sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, jest 
zakładem budŜetowym, który prowadzi działalność 
sklasyfikowaną w trzech rozdziałach: 
  - rozdział 92601 Obiekty sportowe, 
  - rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 

sportu, 
  - rozdział 55095 Pozostała działalność.  
Na dofinansowanie swojej działalności Ośrodek otrzymał 
dotację przedmiotową z budŜetu miasta na pokrycie 
kosztów dofinansowania uŜytkowników korzystających z 
obiektów sportowych, w wysokości 2.324.000 zł. Rozdział 
92601 jest rozdziałem wiodącym w działalności OSiR, w 
którym przychody wyniosły 4.774.026 zł, w tym kwota 
2.008.000 zł dotacji przedmiotowej z budŜetu. Źródła 
pozyskiwania przychodów były następujące: 
  - sprzedaŜ usług basenowych, 
  - sprzedaŜ usług w salach sportowych, 
  - organizacja imprez i zajęć sportowych, 
  - organizacja i współorganizacja imprez estradowych, 

targowych i wystawienniczych, 
  - najem i dzierŜawa pomieszczeń i stoisk innym 

podmiotom pod organizowanie imprez lub 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

Większość imprez i spotkań o których mowa, tj. mecze, 
treningi, zajęcia dla młodzieŜy szkolnej odbywa się 
bezpłatnie, z wolnym wstępem dla kaŜdego mieszkańca 
Olsztyna, dotacja jest więc koniecznością, dzięki czemu 
Zakład moŜe funkcjonować. Koszty prowadzenia 
działalności w 2003 roku wyniosły 5.064.227 zł i związane 
były głównie z wynagrodzeniami osobowymi pracowników 
i pochodnymi od wynagrodzeń (3.246.835 zł) oraz 
zakupem energii (790.060 zł). Z własnych wpływów 
Zakładu w tym rozdziale zostało sfinansowane 54,62% 
kosztów. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 
(rozdział 92605) w większości były realizowane 
bezpłatnie, w związku z czym dotacja przedmiotowa z 
budŜetu w wysokości 316.000 zł stanowiła decydujące 
źródło przychodów, które wyniosły 376.838 zł. Niewielkie 
przychody własne Zakład uzyskiwał jedynie z odpłatności 
od dorosłych uczestników sportu amatorskiego. W 
zakresie tego rozdziału OSiR prowadził szeroką 
działalność związaną z organizacją imprez rekreacyjno – 
sportowych w róŜnych segmentach odbiorców, co zostało 
przedstawione w tabeli poniŜej. 
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Liczba imprez i uczestników w rozdziale 92605 
Segment odbiorców Liczba imprez Liczba uczestników 

Szkoły podstawowe 26 1.975 
Gimnazja 21 1.930 
Szkoły ponadgimnazjalne 19 1.984 
Sport dla wszystkich 22 5.291 

 
W 2003 roku zorganizowano 88 imprez sportowo – 
rekreacyjnych, z których: 
- 66 odbyło się w pionie sportu szkolnego, gdzie 

uczestnikami były dzieci i młodzieŜ z olsztyńskich 
szkół, 

  - 22 odbyły się w pionie sportu dla wszystkich. 
Z imprez zaplanowanych przez pion sportu dla 
wszystkich, nie wszystkie doszły do skutku ze względu na 
brak zainteresowania uczestników lub niesprzyjające 
warunki pogodowe. Imprezy, które nie odbyły się w 2003 
roku to: 
  - „Letni streetball”, 
  - „Turniej tenisa stołowego”, 
  - „Eliminacje do V Finału Wojewódzkiego Halowych  

5-tek piłkarskich”, 
  - „Halowy deblowy turniej tenisa”, 
  - „Mistrzostwa Olsztyna w siatkówce amatorów”. 
Koszty prowadzenia działalności w zakresie kultury 
fizycznej i sportu to kwota 343.641 zł, przeznaczona 
głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 
pracowników (203.147 zł). 
 
Rozdział 55095 to działalność komercyjna Ośrodka, z 
której przychody w 2003 roku wyniosły 1.808.446 zł i były 
pozyskiwane z: 
  - usług hotelowych świadczonych przez hotel „Relaks”, 
  - usług wypoczynkowych świadczonych przez Ośrodek 

Wypoczynkowy „Kłobuk” w Nowej Kaletce w zakresie: 
sprzedaŜy wczasów, kolonii, obozów, organizacji 

szkoleń, imprez wypoczynku weekendowego oraz 
innych usług w zaleŜności od zapotrzebowania klienta. 

Obiekty zgodnie ze statutem zakładu były udostępniane: 
  - grupom sportowym, 
  - turystom, 
  - zakładom pracy, 
  - gościom indywidualnym, 
  - dzieciom w formie kolonii i obozów. 
Plan przychodów w tym rozdziale nie został wykonany, 
głównie z powodu przyjęcia zbyt optymistycznych załoŜeń 
oraz coraz większej konkurencji. Dodatkowymi 
problemami było małe obłoŜenie gości w hotelu oraz brak 
chętnych na korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego po 
zakończeniu sezonu letniego. Koszty związane z 
działalnością komercyjną Ośrodka w związku z 
niewykonaną sprzedaŜą, były niŜsze od planowanych i 
wyniosły 1.552.928 zł. Podobnie jak w pozostałych 
rozdziałach wydatki wiązały się głównie z 
wynagrodzeniami osobowymi pracowników i pochodnymi 
od wynagrodzeń (688.545 zł). 
Rok 2003 był dla Ośrodka Sportu i Rekreacji rokiem zmian 
organizacyjnych i strukturalnych. 
Specjalny Zespół opracował program naprawczy w celu 
wyjścia Ośrodka z kryzysu. Jednym z efektów 
opracowania tego programu było ograniczenie i 
reorganizacja zatrudnienia. Efektem tych działań jest 
ogólne zmniejszenie zatrudnienia z 127,7 etatów do 
114,25 etatów na koniec 2003 roku. Zmiany struktury 
zatrudnienia w OSiR przedstawione są poniŜej w tabeli. 

 
Zmiany w strukturze zatrudnienia w O środku Sportu i Rekreacji w 2003 roku        (w etata ch) 

ZMIANY W 2003 ROKU Wyszczególnienie działalności 
sklasyfikowanych w 

poszczególnych rozdziałach 

Stan 
zatrudnienia 
na 1.01.2003 

Przyjęci 
(w etatach) 

Zwolnieni 
(w etatach) 

Stan zatrudnienia 
na 31.12.2003 

Obiekty sportowe 
(rozdział 92601) 

93,20 6,50 w tym przeniesione z rozdziałów:  
92605 – 0,50       55095 – 1,00 

17,45 82,25 

Kultura fizyczna i sport 
(rozdział 92605) 

10,50 3,00 4,50 w tym 0,50 przeniesione do rozdziału:  
92601 

9,00 

Działalność komercyjna 
(rozdział 55095) 

24,00 4,00 5,00 w tym 1,00 przeniesione do rozdziału:  
92601 

23,00 

Razem 127,70 13,50 26,95 114,25 

 
GOSPODARSTWA POMOCNICZE 

 
Gospodarstwem pomocniczym w świetle regulacji  

art. 20 ustawy o finansach publicznych jest wyodrębniona 
z jednostki budŜetowej, pod względem organizacyjnym i 
finansowym, część jej działalności podstawowej lub 
działalność uboczna. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa 
koszty swojej działalności z uzyskiwanych przychodów 
własnych oraz ewentualnie z dotacji przekazanej z 
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą 
gospodarki finansowej gospodarstwa pomocniczego jest 
roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki 
stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan 
środków obrotowych i rozliczenia z budŜetem. 
Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy Zespole 
Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Budowlanych i 
Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych, pokrywają 
koszty swojej działalności (m.in.: wynagrodzenia i 
pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów 
i wyposaŜenia, zakup energii, zakup usług remontowych 
itp.) z uzyskiwanych przychodów własnych. Przychody 
szkolnych gospodarstw pomocniczych związane są z 
pracą uczniów w warsztatach szkolnych i zakładach 

pracy, z którymi podpisano umowy. Obejmują głównie 
wpływy ze sprzedaŜy produkcji i usług – w zaleŜności od 
typu szkoły – samochodowych, budowlanych, 
elektrycznych i mechanicznych. Struktura realizacji planu 
finansowego gospodarstw pomocniczych szkół 
zawodowych w 2003 roku przedstawia się następująco: 
1) przychody gospodarstw pomocniczych 

funkcjonujących przy Zespołach Szkół – 380.806 zł 
(98,8 % planu w wysokości 376.210 zł), w tym: 
- Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – 

244.736 zł, 
- Zespół Szkół Budowlanych – 64.844 zł,  
- Zespół Szkół Samochodowych – 71.226 zł, 

2) wydatki gospodarstw pomocniczych funkcjonujących 
przy Zespołach Szkół – 380.297 zł (98,55 % planu w 
wysokości 374.810 zł), 
- Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych – 

243.978 zł, 
- Zespół Szkół Budowlanych – 63.361 zł, 
- Zespół Szkół Samochodowych – 72.958 zł. 
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Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Olsztyn 
zostało wyodrębnione z Urzędu Miasta Olsztyn 
Zarządzeniem Nr 73 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 24 
kwietnia 2003 roku. Przedmiotem działalności 
Gospodarstwa jest: 
1) zapewnienie niezbędnych pod względem technicznym 

i materiałowym warunków funkcjonowania Urzędu 
Miasta Olsztyn, 

2) administrowanie nieruchomościami będącymi w 
posiadaniu Urzędu Miasta Olsztyn, 

3) zapewnienie ochrony osób i mienia na terenie 
nieruchomości administrowanych przez 
Gospodarstwo, 

  4) prowadzenie działalności gospodarczej w celu 
bieŜącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych 
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług 
powszechnie dostępnych, 

  5) prowadzenie innej działalności w granicach ustaw. 

Źródłem przychodów własnych Gospodarstwa są głównie 
wpływy z usług świadczonych na rzecz Urzędu Miasta 
oraz dochody z najmu powierzchni w budynku Ratusza i 
odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 
bankowym.  
Przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu 
Miasta wyniosły w 2003 roku 4.305.037 zł.  
W strukturze wykonania wydatków 25,3% zajmują koszty 
zatrudnienia, tj. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 
wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia 
społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 1.089.353 zł. 
Przeciętne zatrudnienie w Gospodarstwie w 2003 roku 
wynosiło 74,74 etatów, w tym 35,55 etatów było 
refundowanych przez Urząd Pracy (ochrona, grupa 
remontowo-budowlana, grupa gospodarcza zewnętrzna i 
wewnętrzna, obsługa techniczna, roznoszenie poczty, 
obsługa administracyjna).  
 

 
ŚRODKI SPECJALNE 

 
W świetle art. 21 ustawy o finansach publicznych 

środkami specjalnymi są środki finansowe, gromadzone 
przez jednostki budŜetowe na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych:  
a) na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów 

stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, 
b) z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci 

pienięŜnej na rzecz jednostki budŜetowej, 
  c) z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub 

uszkodzone mienie oddane jednostce budŜetowej w 
zarząd bądź uŜytkowanie, 

d) z tytułu sprzedaŜy zapasów środków materiałowych  
przechowywanych w celach mobilizacyjnych. 

Środki specjalne przeznacza się na:  
- cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie 

której utworzono te środki, 
  - cele wskazane przez darczyńcę lub spadkodawcę,  
  - remont lub odtworzenie mienia, o którym mowa w ww. 

punktach c) i d). 
Plan finansowy środków specjalnych pochodzących ze 
źródeł wymienionych w w/w punktach b) i c) sporządza się 
na okres, w którym te środki będą wydatkowane. 
Plan finansowy środków specjalnych jednostek 
budŜetowych Miasta na 2003 rok, obejmujący przychody i 
wydatki oraz stan środków pienięŜnych na początek i na 
koniec roku, opiewa na sumę 14.031.793 zł, przy czym 
przychody wynoszą 12.778.712 zł, natomiast wydatki 
13.636.314 zł, zaś stan środków pienięŜnych na początek 
roku – 1.253.081 zł i na koniec roku – 395.479 zł. 
Realizacja tych wielkości w pierwszej połowie roku 
budŜetowego ukształtowała się następująco: przychody 
11.764.299 zł (92,1% planu), wydatki 11.635.970 zł 
(85,3% planu), stan środków pienięŜnych na początek 
roku 1.274.324 zł (101,7% planu) i stan środków 
pienięŜnych na koniec roku 1.402.653 zł (354,7% planu).  
Środki specjalne gromadzone były przez niŜej wymienione 
jednostki budŜetowe Miasta:  
 
  1) Inspekcja Weterynaryjna (rozdział 01021) 
Źródłem przychodów środków specjalnych Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii były opłaty za badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa, środków spoŜywczych pochodzenia 
zwierzęcego, ryb świeŜych i mroŜonych oraz opłaty za 
wystawianie świadectw zdrowia. W okresie od stycznia do 
27 kwietnia 2003 roku Weterynaria zgromadziła  
590.200 zł, które w połączeniu ze stanem środków 
pienięŜnych na początek roku dały kwotę przychodów 
równą 592.268 zł. Środki, o których mowa zostały 
wydatkowane na zakup druków akcydensowych, pieczęci 

i znaczków oraz wynagrodzenia lekarzy wolnej praktyki 
za wykonywane usługi weterynaryjne (562.615 zł). Z 
dniem 27 kwietnia, tj. z datą wejścia w Ŝycie ustawy o 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt rzeźnych i mięsa 
oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 52, poz. 450) Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii stał się jednostką podległą Wojewódzkiemu 
Inspektoratowi Weterynarii. 
 
  2) Drogi publiczne gminne (rozdział 60016) 
Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni uzyskał w 2003 roku 
przychody środków specjalnych w wysokości 3.901.428 zł 
(103,1% planu w wysokości 3.783.500 zł). Źródłem ich 
pochodzenia były przede wszystkim wpływy ze Strefy 
Ograniczonego Postoju i z reklam ustawionych na pasie 
drogowym, a takŜe opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
wpływy z dzierŜawy gruntu i odsetki od nieterminowo 
regulowanych naleŜności. Uzyskane przychody zostały 
przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z 
remontami i bieŜącym utrzymaniem miejskich dróg 
publicznych – w 2003 roku wyniosły one 3.666.685 zł 
(92% planu w wysokości 3.983.500 zł). 
 
  3) Starostwa powiatowe (rozdział 75020) 
Źródło pochodzenia wykonanych przychodów w 
wysokości 5.354 zł stanowiły wpłaty gmin i powiatów za 
uczestnictwo ich rzeczników konsumentów w seminarium 
organizowanym wspólnie przez Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy 
oraz Urząd Miasta Olsztyn w dniach 1-2 lipca 2003 roku. 
Środki te zostały przeznaczone na zakup usługi hotelowej 
dla uczestników seminarium. Wydatki w tym zakresie 
wyniosły 5.280 zł. 
 
  4) Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) (rozdział 
75023) 
Środki specjalne zgromadzone w ciągu roku na rachunku 
bankowym pochodzą z darowizn pienięŜnych na rzecz 
Obchodów 650-lecia Olsztyna. Kwota uzyskanych 
przychodów w wysokości 324.463 zł stanowi zaledwie 
40,6% przewidywanych wpływów od darczyńców. NaleŜy 
zaznaczyć, Ŝe plan przychodów w wysokości 800.000 zł 
został ustalony na podstawie kwot deklarowanych przez 
potencjalnych darczyńców, stąd teŜ jego realizacja 
następowała w miarę dokonywanych wpłat. Wydatki 
poniesione w ramach środków specjalnych wyniosły 
323.054 zł, w tym między innymi na zadania: „Piknik z 
Dwójką”, koncert zespołu „Czerwony Tulipan”, rzeźba 
Mikołaja Kopernika, wydanie „Przywileju lokacyjnego 
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Olsztyna”, zawody balonowe, konserwacja rzeźby 
„Rycerze”, widowisko artystyczne „Herb”, koncert „Dzień 
Niepodległości”, msza Gospel’s Polest, msza Gospel’s 
Filharmonia. 
 
  5) Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 
(rozdział 75411) 
Źródłem przychodów środków specjalnych Komendy 
Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Olsztynie są 
wpływy z najmu pomieszczeń, otrzymane spadki i 
darowizny, przychody powstałe w wyniku zlecenia przez 
instytucje oraz zakłady pracy wykonania usług sprzętem 
specjalistycznym, nie wchodzących w zakres statutowych 
obowiązków takich jak usuwanie zagroŜeń i ich skutków. 
Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej wykonała 
przychody w wysokości 77.523 zł i poniosła wydatki w 
kwocie 102.436 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły przede 
wszystkim remontu instalacji c.o. i c.w. łazienki oraz 
remontu dachu, zakupu sprzętu i uzbrojenia a takŜe 
podróŜy słuŜbowych i zakupu pozostałych usług. 
 
  6) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) 
W grupie szkół podstawowych stan środków pienięŜnych 
na początku roku wynosił 65.777 zł. Przychody w 2003 
roku planowano w wysokości 441.124 zł. Za 2003 rok 
osiągnięto nieco niŜsze od planowanych przychody – w 
wysokości 427.124 zł tj. 96,8% planu. Źródłem 
przychodów środków specjalnych w szkołach 
podstawowych były wpływy z wydawanych legitymacji 
szkolnych i duplikatów, odsetki bankowe, odszkodowania 
oraz darowizny. Specyficznym rodzajem środków 
specjalnych są środki gromadzone przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego. 
Główne źródła stanowią bowiem środki pochodzące z 
Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku 
Badmintona i Polskiego Związku Kajakowego, 
przeznaczone na szkolenia młodzieŜy uzdolnionej 
sportowo. Wydatki w 2003 roku osiągnęły poziom 
471.987 zł, tj. 95,6% planu. Dotyczyły one Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego 
(m.in. na płatność za szkolenia przejazdy na zawody i 
zgrupowania, udział w zawodach i turniejach sportowych, 
zakup posiłków oraz opieką lekarską dla młodzieŜy) oraz 
zakupu środków czystości i materiałów do bieŜących 
napraw przez pozostałe szkoły (17 szkół podstawowych 
i trzech mieszczących się w strukturach zespołów szkół 
ogólnokształcących). Na koniec 2003 roku wystąpiły 
zobowiązania wymagalne wobec OSiR-u w dwóch 
jednostkach (w Szkole Podstawowej Nr 1 i 18) w 
wysokości 1.570 zł – do kas jednostek nie wpłynęły opłaty 
rodziców za zajęcia powszechnej nauki pływania. Stan 
środków pienięŜnych na koniec roku wyniósł  
24.393 zł – środki te zostaną rozdysponowane przez 
jednostki w 2004 roku. 
 
  7) Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) 
Szkoły specjalne występujące w strukturze trzech 
jednostek: Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, Zespole Szkół 
Specjalnych oraz Zespole Placówek Specjalnych, na 
rachunku środków specjalnych planowały na 2003 rok 
zgromadzenie przychodów w wysokości 7.544 zł i 
poniesienie wydatków w kwocie 10.837 zł. Kwota 
planowanych przychodów róŜni się od wydatków o stan 
środków na początku roku (3.293 zł). Przychody środków 
specjalnych zostały zrealizowane w 98,5% i wyniosły 
7.435 zł, zaś wydatki w kwocie 5.006 zł, stanowiły 46,2% 
planu. Zrealizowane przychody pochodziły przede 
wszystkim z otrzymanych w ciągu roku darowizn, które 
zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposaŜenia, 

pomocy naukowych  oraz zakup usług pozostałych. 
Zespół Szkół Specjalnych zorganizował jednodniową 
wycieczkę do Elbląga po odbiór nagród za wystawę pt. 
„Od morza jesteśmy”. Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących uzyskane z 
darowizn przychody przeznaczył na zorganizowanie 
imprezy integracyjnej na terenie Ośrodka w związku z 
obchodami roku niepełnosprawnych.  
 
  8) Przedszkola (80104) 
W miesiącu wrześniu 2003 roku Szkoła Podstawowa Nr 2 
otrzymała darowiznę od PZU śycie S.A. w wysokości 
3.000 zł. Zgodne z umową darczyńcy powyŜsza kwota 
została przeznaczona na zakup szafek ubraniowych dla 
oddziału „0”. 
 
  9) Gimnazja (rozdział 80110) 
Stan środków pienięŜnych na początku roku w gimnazjach 
wynosił 2.218 zł, a przychody na 2003 rok zaplanowano w 
wysokości 8.885 zł. W 2003 roku osiągnięto przychody 
w wysokości 7.557 zł, tj. 85%, planu, były to wpłaty za 
wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, odsetki od 
środków finansowych zgromadzonych na rachunku 
bankowym oraz odszkodowanie z „Warty” (za włamanie w 
Gimnazjum Nr 6 ). Ze zgromadzonych środków z 
odszkodowania zakupiono m.in. drzwi w Gimnazjum Nr 6 
na kwotę 214 zł. Stan środków pienięŜnych na koniec roku 
wyniósł 7.600 zł. 
 
  10) Gimnazja specjalne (rozdział 80111) 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących, w strukturze którego znajduje się 
gimnazjum specjalne nie planował na 2003 rok 
przychodów środków specjalnych. Środki pozostałe z 
2002 roku przeznaczył na zakup materiałów potrzebnych 
do zorganizowania imprezy integracyjnej organizowanej w 
szkole podstawowej specjalnej funkcjonującej w Ośrodku, 
w związku z obchodami roku niepełnosprawnych. 
 
  11) Licea ogólnokształc ące (rozdział 80120) 
Przychody gromadzone przez licea ogólnokształcące na 
rachunku środków specjalnych zostały zrealizowane w 
wysokości 122.613 zł, tj. w 100,3%. Głównym źródłem ich 
pochodzenia były wpłaty za duplikaty legitymacji i 
świadectw szkolnych oraz darowizny. Główną pozycją 
wydatków, które zostały zrealizowane w wysokości 
138.212 zł były zakupy materiałów i wyposaŜenia, w tym 
zakup druków świadectw i legitymacji. Stan środków 
pienięŜnych na koniec 2003 roku wyniósł 22.507 zł, a 
jednostki określą ich przeznaczenie w roku 2004. 
 
  12) Szkoły zawodowe (rozdział 80130) 
Plan finansowy przychodów środków specjalnych szkół 
zawodowych został ustalony na sumę 320.600 zł. 
Uzyskane przez jednostki budŜetowe przychody w 
wysokości 192.709 zł, tj. 60,1% planu rocznego, to 
głównie opłaty za wydawanie duplikatu świadectwa, 
dyplomu lub legitymacji, opłaty za egzaminy 
eksternistyczne i prowadzenie egzaminów na tytuł 
robotnika wykwalifikowanego i mistrza w zawodzie 
sprzedawca, opłaty za organizację i przygotowywanie 
imprez zleconych przez instytucje oraz odsetki bankowe i 
darowizny pienięŜne. Niski procent realizacji planu 
przychodów w 2003 roku wynika między innymi 
z mniejszej ilości osób przystępujących do egzaminów 
(np. w ZSE) oraz mniejszego niŜ zaplanowano 
zapotrzebowania na duplikaty legitymacji, świadectwa i 
dyplomy szkolne itp. Wydatki sfinansowane ze środków 
specjalnych ukształtowały się na poziomie 219.397 zł 
(54,6% planu, który wynosi 402.087 zł) i miały na celu 
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zapewnienie właściwej realizacji ww. zadań oraz 
wspomagały zaspokajanie potrzeb bieŜącej działalności 
jednostek. Niski procent realizacji planu wydatków wynika 
między innymi z mniejszych zakupów usług pozostałych 
(np. w ZSE-H nie zrealizowano planu z powodu nie 
wypłacenia wynagrodzeń za umowy zlecenia komisji 
egzaminacyjnej, gdyŜ do końca 2003 roku nie 
przeprowadzono wszystkich egzaminów). 
 
  13) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
(rozdział 80146) 
Głównym źródłem przychodów gromadzonych na 
rachunku środków specjalnych Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli było prowadzenie róŜnych form doskonalenia 
dla nauczycieli równieŜ z placówek spoza Olsztyna oraz 
ze szkół i placówek niepublicznych. Na początek 2003 
roku przychody były zaplanowane na kwotę 10.500 zł. W 
ciągu roku plan zwiększył się o 20.000 zł ze względu na 
to, ze prowadzone przez Ośrodek formy doskonalenia 
cieszyły się większym niŜ planowano zainteresowaniem 
nauczycieli. WaŜnym wydarzeniem w 2003 roku było 
zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji 
Samorządowych Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. 
Uczestnicy tejŜe konferencji wnosili opłaty. Jednostka 
uzyskała teŜ przychody z tytułu odsetek bankowych w 
wysokości 497 zł. Przychody Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli ukształtowały się na poziomie 33.622 zł i 
zostały zrealizowane w 110,2%. W 2003 roku w Ośrodku 
wydatkowano kwotę 21.565 zł, z której głównie 
finansowano wyŜywienie i noclegi uczestników ww. 
konferencji, opłacono umowy zlecenia i o dzieło 
za prowadzenie szkoleń kandydatów na wychowawców 
uczestników wypoczynku letniego i zimowego oraz 
zakupiono materiały kancelaryjne. Stan środków 
pienięŜnych na koniec 2003 roku wyniósł 19.480 zł, co jest 
równoznaczne z moŜliwością ich wydatkowania w 2004 
roku. 
 
  14) Placówki opieku ńczo-wychowawcze (rozdział 
85301) 
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, które gromadzą 
środki specjalne na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych, czyli Dom Dziecka oraz Zespół Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych, pozyskały przychody 
w wysokości 30.537 zł. Ich źródłem były głównie opłaty za 
pobyt wychowanków, narzuty na wyŜywienie 
pracowników, odsetki bankowe oraz środki pozyskane od 
darczyńców. Razem ze środkami pienięŜnymi, 
zgromadzonymi na rachunku bankowym w roku ubiegłym 
przychody wyniosły 123.330 zł. UmoŜliwiły one 
jednostkom  dokonanie zakupu: materiałów i wyposaŜenia 
(szafki nocne, stoliki do pokoju chłopców, wykładzina do 
sal, aneksy kuchenne), środków Ŝywności, pomocy 
naukowych i dydaktycznych (piłek, gier komputerowych). 
PosłuŜyły równieŜ do zorganizowania imprez kulturalnych 
(kino, teatr, basen, wycieczki) oraz pozwoliły 
na zorganizowanie wypoczynku letniego dla 
wychowanków Domu Dziecka. Źródłem finansowania 
wydatków (w wysokości 28.634 zł) były przychody 
uzyskane w 2003 roku oraz środki zgromadzone na 
rachunku bankowym w roku poprzednim. 
 
  15) Domy pomocy społecznej (rozdział 85302) 
Środki specjalne gromadzone są na wyodrębnionym 
rachunku bankowym przez Dom Pomocy Społecznej 
Kombatant oraz Dom Pomocy Społecznej dla Małych 
Dzieci znajdujący się w strukturze organizacyjnej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dom Pomocy 
Społecznej dla Małych Dzieci planował pozyskać w 2003 
roku darowizny w wysokości 10.000 zł. Plan zrealizowano 

w 316%, tzn. środki pochodzące z darowizn osiągnęły 
poziom 31.635 zł. Razem z odsetkami bankowymi oraz 
środkami pienięŜnymi z roku poprzedniego, przychody 
osiągnęły poziom 72.900 zł. Zgodnie z wolą darczyńców 
środki przeznaczone zostały na zakup 57 okien i ich 
montaŜ, zakup drzwi do łazienek i ich montaŜ oraz zakup 
materiałów malarskich i drobnego sprzętu do łazienek 
oraz gabinetu specjalistycznego i rewalidacyjnego. 
Dom Pomocy Społecznej Kombatant równieŜ pozyskał 
środki z tytułu spadków i darowizn. W 2003 roku dzięki 
ofiarności darczyńców przeprowadzono remonty 4 pokoi, 
łazienki, kuchenki oddziałowej, korytarza, pomieszczenia 
do hydroterapii na kwotę 14.000 zł oraz zakupiono sprzęt 
rehabilitacyjny o wartości 13.000 zł. 
 
  16) Ośrodki wsparcia (rozdział 85303) 
Źródłem przychodów środków specjalnych ośrodków 
wsparcia były darowizny uzyskane przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej na rzecz Schroniska dla 
Bezdomnych. Pozyskane środki zgodnie z wolą 
darczyńców przeznaczono na zakup artykułów 
chemicznych (środków czystości i dezynfekcyjnych). 
Wykonanie wydatków wyniosło 2.378 zł. 
 
  17) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne (rozdział 85314) 
Sklasyfikowane w tej grupie środki specjalne, gromadzone 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rokrocznie 
przeznaczane były na realizację programu „Starsza 
Siostra – Starszy Brat”. Program polega na organizowaniu 
terapii rodzinnych, wyjścia do kina dzieci objętych ww. 
programem oraz szkoleniu wolontariuszy. W 2003 roku z 
powodu trudności w znalezieniu sponsorów, udało się 
zrealizować jedynie 5,5% planu – przychody łącznie ze 
środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym w roku 
ubiegłym wyniosły zaledwie 522 zł. Przeznaczono je na 
bilety wstępu do placówek kulturalno-oświatowych oraz 
paliwo na dojazd wolontariuszy do dzieci. 
 
  18) Świetlice szkolne (rozdział 85401) 
W świetlicach szkolnych stan środków pienięŜnych na 
początku roku wynosił 106.722 zł. Główne źródło 
przychodów środka w tej grupie rodzajowej stanowią 
opłaty za wyŜywienie uczniów w szkołach podstawowych i 
gimnazjach, które zaplanowano w 2003 roku w wysokości 
1.923.370 zł. Jednostki realizujące zadania w wymienionej 
grupie rodzajowej w 2003 roku osiągnęły wpływy w 
wysokości 1.696.707 zł, tj. 88,2% planu. Zgromadzone 
środki umoŜliwiały bieŜący zakup środków Ŝywności oraz 
materiałów (m.in. środki czystości), na które wydatkowano 
1.710.331 zł, tj. 87,7% planu (1.950.136 zł). Stan środków 
pienięŜnych na koniec roku wynosił 93.098 zł. NiemalŜe 
stały zapas gotówki w jednostkach jest konieczny ze 
względu na zachowanie ciągłości Ŝywienia dzieci 
i młodzieŜy. 
 
  19) Specjalne o środki szkolno -wychowawcze 
(rozdział 85403) 
W wymienionej grupie rodzajowej ujęte są plany 
finansowe środków specjalnych gromadzonych przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci 
Niesłyszących oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy. Osiągnięte wpływy w wysokości  
163.876 zł stanowiły 98% planu i pochodziły z opłat 
za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, noclegi 
uczniów w internacie, wpłat rodziców, wpłat uczestników 
na zorganizowanie zimowiska i turnieju tenisa, z odsetek 
od środków na rachunku bankowym oraz darowizn 
otrzymanych od osób prywatnych i firm. Wydatki zostały 
zrealizowane w 89% planu tj. w kwocie 187.933 zł. 
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Uzyskane w 2003 roku przychody z usług przeznaczono 
na zakup stolików, krzeseł, dywanów, programów 
komputerowych, zakup Ŝywności oraz pozostałych usług. 
Natomiast otrzymane darowizny przeznaczono na zakup 
materiałów, remonty oraz na montaŜ windy do przewozu 
dzieci na wózkach inwalidzkich w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczy. 
 
  20) Przedszkola ( rozdział 85404) środek specjalny 
Wykonanie planu środków specjalnych obejmuje 
wszystkie przedszkola miejskie. Źródłem pozyskiwania 
środków jest przede wszystkim opłata za wyŜywienie 
dzieci, a  dodatkowym źródłem są odsetki bankowe, 
odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat przez rodziców 
za wyŜywienie jak równieŜ opłata za organizowanie zajęć 
dla dzieci w przedszkolu. Plan przychodów na dzień  
31 grudnia 2003 roku wynosił 1.966.844 zł i został 
zrealizowany w 93,5% tj. w kwocie 1.838.362 zł. 
Planowana kwota wydatków na dzień 1 stycznia 2003 
roku wynosiła 2.029.528 zł i w ciągu roku uległa 
zmniejszeniu do kwoty 2.008.071 zł. RóŜnica została w 
przewaŜającej części przeniesiona na stan środków 
obrotowych na koniec roku. Środki pozyskane z 
wnoszonej przez rodziców opłaty na wyŜywienie 
wydatkowane były głównie na zakup artykułów 
Ŝywnościowych, co stanowi 90,4% wszystkich wydatków 
środków specjalnych. Wyjątkiem w wydatkowaniu 
środków pochodzących z ww. opłaty są wydatki, na które 
została wyraŜona zgoda rodziców, Ŝe mogą być 
przeznaczone na inny cel np. zakup pomocy 
dydaktycznych. Dotyczy to jedynie środków pozostających 
z 1- dniowych odpisów, które zgodnie z Uchwałą Rady nie 
podlegają odliczaniu od wnoszonych opłat. Pozostała 
część została wydatkowana zgodnie z regulacjami 
zawartymi w odpowiednich uchwałach, tj. na zakup 
materiałów i wyposaŜenia, pomocy naukowych i ksiąŜek 
oraz inne wydatki. Plan wydatków został zrealizowany w 
91% tj. w kwocie 1.827.503 zł. 
 
  21) Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410) 
W 2003 roku w internatach VI Liceum 
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Mechaniczno-
Energetycznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektronicznych i 
Telekomunikacyjnych, przychody środków specjalnych 
wyniosły 1.936.430 zł, co ukształtowało je na poziomie 
89,5% planu wynoszącego 2.164.384 zł. Zgromadzone 
środki umoŜliwiały bieŜące utrzymanie oraz właściwe 
funkcjonowanie internatów szkolnych. Główne źródło 
przychodów środków specjalnych stanowią opłaty 
za wyŜywienie i zakwaterowanie w internatach. W 2003 
roku wydatkowano na wyŜej wymienione cele  
1.919.865 zł, to jest 81,3% planu, który wynosi  
2.361.736 zł. Największe obciąŜenie stanowiły wydatki na 
zakup pomocy naukowych, Ŝywności, usług remontowych 
(np. remont łazienki w internacie ZSB, odnowienie 
pomieszczeń internatu-świetlicy, dyŜurki, pomieszczeń 
administracji w internacie ZSM-E, remont pokojów 
mieszkalnych w ZSEiT oraz remont sanitariatów i stolarki 
okiennej, naprawa szaf chłodniczych, wymiana instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, wylewka posadzki, docieplanie 
stropów, ułoŜenie płytek chodnikowych w ZSE), przegląd i 
naprawa samochodu słuŜbowego i naprawa sprzętu 
(ZSEiT), zakup usług związanych z wywozem 
nieczystości, usług pocztowych i telekomunikacyjnych 
oraz zakup materiałów biurowych i środków czystości.  
 
 
 

  22) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
dzieci i młodzie Ŝy szkolnej, a tak Ŝe szkolenia 
młodzie Ŝy (rozdział 85412) 
W II półroczu 2003 roku przychody i wydatki środków 
specjalnych przeznaczonych na obóz językowy – 
francuski zorganizowany w internacie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych wyniosły 57.408 zł. Kwotę tę 
wydatkowano na zakup środków Ŝywności (8.012 zł), 
zakup materiałów i wyposaŜenia (31.022 zł), 
zorganizowanie wycieczki po zakończeniu obozu dla 
lektorów z zagranicy (359 zł) oraz na zakup usług 
pozostałych (18.011 zł). 
 
  23) Szkolne schroniska młodzie Ŝowe (rozdział 85417) 
Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w 2003 roku na 
rachunku środków specjalnych zgromadziło przychody w 
wysokości 272.207 zł i wykonało zakładany plan w 98%. 
Głównym źródłem pozyskania przychodów były wpływy z 
opłat za noclegi. Wydatki Schroniska finansowane z 
uzyskanych przychodów, wiązały się przede wszystkim 
z jego utrzymaniem i wyniosły w 2003 roku 263.434 zł, 
czyli zostały zrealizowane w 94,9%. Obejmowały: 
1) zakup materiałów i wyposaŜenia – 65.880 zł, w tym 

m.in.: 
- środki czystości, 
- programy komputerowe, 
- materiały biurowe, 
- paliwo do samochodu, 
- wyposaŜenie łazienek, pokoi, 
- materiały do remontów; 

  2) zakup usług pozostałych – 65.694 zł, w tym m.in.: 
- pranie pościeli, 
- usługi montaŜowe, 
- rozmowy telefoniczne, 
- usługi reklamowe, 
- ochrona obiektu, 
- abonament RTV, 
- wywóz nieczystości; 

  3) zakup energii – 57.812 zł; 
  4) wpłata do budŜetu kwoty 50.000 zł, która została 

przeznaczona na wykonanie elewacji budynku 
Schroniska w Olsztynie (zadanie realizowane przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
Miejskich); 

  5) zakup usług remontowych – 19.953 zł, w tym m.in.: 
- remont dachu, 
- modernizacja kotłowni, 
- konserwacja kotła gazowego, 
- remont i adaptacja pomieszczenia na archiwum; 

  6) podatek od towarów i usług – 4.092 zł. 
Stan środków pienięŜnych na koniec roku wynosił 
13.877 zł, a jednostka dokona ich wydatkowania w 2004 
roku. 
 
  24) Schroniska dla zwierz ąt (rozdział 90013) 
Przychody uzyskane w ramach środków specjalnych 
przez Schronisko dla Zwierząt pochodziły z następujących 
źródeł: 
  - darowizny pienięŜne w kwocie 31.818 zł, 
  - środki z ubezpieczenia za rozbity samochód w kwocie 

1.150, 
  - odsetki bankowe w kwocie 478 zł. 
Przychody zostały zrealizowane w 115,7%. 
Wydatki natomiast związane były głównie z zakupami 
inwestycyjnymi, na które przeznaczono 10.475 zł. 
Ponadto jednostka wydatkowała kwotę 2.907 zł na 
materiały i wyposaŜenie (zakup komputera). Pozostałą 
część wydatków w kwocie 610 zł stanowił rozpoczęty w 
2003 roku remont pawilonu dla psów. Wydatki zostały 
wykonane w 38,1%. Niski procent wykonania wiąŜe się z 
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tym, Ŝe ww. remont rozpoczął się w październiku 
i ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie 
było moŜliwości na jego kontynuację. Stan środków 
pienięŜnych na koniec 2003 roku wynosił 27.278 zł i 

zostaną one rozdysponowane przez jednostkę w 2004 
roku.  
 

 
FUNDUSZE CELOWE 

 
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i K artograficznym 

Poz. Treść Plan na 
1.01.2003 

Plan na 
31.12.2003 

Zmiany w planie 
01.01.-31.12. 

Wykonanie na 
dzień 31.12.2003 

% 

1 2 3 4 5(4-3) 6 7(6:4) 
I. Stan Funduszu na początek roku 400.820 547.111 146.291 547.111 100,0 
II. Przychody 350.000 380.000 30.000 440.865 116,0 
§083 Wpływy z usług 340.000 340.000 0 386.955 113,8 
§092 Odsetki 10.000 10.000 0 23.911 239,1 
§626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0 30.000 30.000 30.000 100,0 
III. Wydatki 382.000 775.000 393.000 353.292 46,0 
§2960 Przelewy redystrybucyjne na Fundusz Centralny 35.000 35.000 0 39.999 114,0 
§2960 Przelewy redystrybucyjne na Fundusz Wojewódzki 35.000 35.000 0 39.999 114,0 
§3020 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych  0 4.000 4.000 2.560 64,0 
§4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  60.000 56.000 -4.000 49.474 88,3 
§4270 Zakup usług remontowych 15.000 15.000  0 2.800 18,7 
§4300 Zakup usług pozostałych 87.000 230.000 143.000 15.299 6,6 
§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne 150.000 400.000 250.000 203.161 50,8 
IV. Stan Funduszu na koniec roku 18.820 152.111 133.291 634.684 417,3 

 
Zasady gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  
25 listopada 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad 
gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki 
Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 207, poz. 
1759). 
Na wykonane przychody Powiatowego Funduszu 
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 
składają się dotacje otrzymane z funduszy celowych, 
odsetki bankowe od kapitału oraz opłaty za: 
- czynności związane z prowadzeniem państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  
- opłaty za usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia 

terenu,  
- opłaty za udostępnianie branŜom materiałów z 

systemu zarządzania miastem, 
- opłaty za sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i 

wypisów z ewidencji gruntów. 
 
W przychodach Powiatowego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym plan na dzień  
1 stycznia 2003 roku i wynosił 350.000 zł. Jedyna zmian 
w przychodach w ciągu roku spowodowana była 
otrzymaniem dotacji z Centralnego Funduszu Gospodarki 
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 
30.000 zł. Plan przychodów na dzień 31 grudnia 2003 
roku został zrealizowany w 116% tj. w kwocie 440.865 zł. 
Plan wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień 1 stycznia 2003 
roku wynosił 382.000 zł. Największe zmiany dotyczyły 
miedzy innymi §4300 „Zakup usług pozostałych” i 
związane były ze: 
- zwiększeniem planu na zakup usług związanych z 

informatyzacją i aktualizacją zasobu geodezyjno-
kartograficznego,  

- zwiększeniem planu o kwotę otrzymanej dotacji z 
Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczonej na 
tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji 

gruntów i budynków Miasta Olsztyn w związku z 
realizacją projektu Phare 2000 „Budowa 
Zintegrowanego Systemu Katastralnego”. 

Uzyskane przychody w 2003 roku zostały wykorzystane 
na finansowanie następujących wydatków: 
1) w § 2960 wykonanie planu w kwocie 79.998 zł, tj. 

114% wynika z obowiązku odprowadzania wpływów w 
wysokości po 10% za kaŜdy kwartał na Fundusz 
Centralny i Wojewódzki, zgodnie z ustawą z dnia 17 
maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2000 roku Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.). 

2) w § 3020 wykonanie planu w 64%, tj. w kwocie  
2.560 zł związane było z wydatkami na rzecz osób 
fizycznych, dotyczących wynagrodzeń radców 
prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniach 
sądowych (dotyczących dochodzeń opłat naleŜnych 
od dłuŜników). 

3) w § 4210 wykonanie planu w 88%, tj. w kwocie  
49.474 zł obejmuje wydatki na materiały i wyposaŜenie 
takie jak: tusze do drukarek, papier i folia do plotera 
oraz licencja na programy komputerowe niezbędne do 
prowadzenia zasobu geodezyjno-kartograficznego. 

4) w § 4270 wykonanie planu w 19%, tj. w kwocie 
2.800 zł obejmuje wydatki na konserwację sprzętu 
komputerowego i usług remontowych Miejskiego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
Wydatki w tym paragrafie zostały wykonane w 
pierwszym półroczu 2003 roku.   

5) w § 4300 wykonanie planu w 7% tj. w kwocie 25.298 zł 
obejmuje wydatki na zakup usług pozostałych tj. 
szkolenie pracowników oraz wydatki na wyposaŜenie 
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Taki procent wykonania planu wynika 
z niewykonania modernizacji Geodezyjnej Ewidencji 
Uzbrojenia Terenu z powodu rozwiązania umowy z 
wykonawcą. 

6) w § 6120 wykonanie planu w 51% tj. w kwocie 
203.161 zł obejmuje wydatki na zakup programów i 
sprzętu komputerowego do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Poz. Treść Plan na 
1.01.2003 

Plan na 
31.12.2003 

Zmiany w planie 
01.01.-31.12. 

Wykonanie % 

1 2 3 4 5(4-3) 6 7(6:4) 
I. Stan środków na początek roku 2.133.330 5.983.814 3.850.484 9.594.486 96,5 
II. Przychody 3.790.000 10.037.404 6.247.404 9.691.076 96,5 
§040 Wpływy z opłaty produktowej 0 96.590 96.590 96.590 100 
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§069 Wpływy z róŜnych opłat  3.790.000 9.940.814 6.150.814 9.594.486 96,5 
III. Wydatki 5.827.260 3.323.829 -2.503.431 3.243.375 97,6 
§2440 Dotacje przekazywane z funduszy celowych na realizację 

zadań bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych 
1.375.000 1.167.807 -207.193 1.166.779 99,9 

§4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  15.000 17.173 2.173 15.542 90,5 
§4260 Zakup energii 25.000 6.500 -18.500 5.328 82,0 
§4300 Zakup usług pozostałych 530.000 106.200 -423.800 125.094 117,8 
§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
jednostek sektora finansów publicznych 

3.882.260 1.929.559 -1.952.701 1.834.042 95,0 

§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 
sektora finansów publicznych 

0 96.590 96.590 96.590 100,0 

IV. Stan środków na koniec roku 96.070 8.846.905 8.750.853 12.340.717 140,5 

 
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w 2003 działał na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 
2003 roku pochodziły w przewaŜającej części z opłaty za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z wpływów 
z opłaty produktowej. Plan przychodów w 2003 roku został 
realizowany w 96,5% tj. w kwocie 9.691.076 zł. Dotacje 
przeznaczone z funduszy celowych na realizację zadań 
bieŜących dla jednostek sektora finansów publicznych  
(§ 2440) zostały wykonane w 99,9%. Zadania realizowane 
były przez: 
1) Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej, która 

przeznaczyła środki na usuwanie zagroŜeń 
ekologicznych na terenie miasta oraz na wymianę 
sposobu zasilania samochodów operacyjno – 
rozpoznawczych z etyliny na gaz – wykonanie 100% 
planu w wysokości 50.000 zł. 

2) Komendę Miejską Policji, która przeznaczyła środki na 
modernizację środków lokomocji związanych z 
montaŜem alternatywnego układu zasilania oraz 
modernizacji lokalnej kotłowni – wykonanie 99,5% 
planu w wysokości 50.000 zł. 

3) Las Miejski, który przeznaczył środki na opracowanie 
uproszczonego planu urządzania lasów gminy Olsztyn 
– wykonanie 100% planu w wysokości 300.000 zł. 

4) Zakład Cmentarzy Komunalnych, który przeznaczył 
środki na wykonanie prac pielęgnacyjnych w zakresie 
leczenia, chirurgii i wycinki drzew i krzewów na 
cmentarzach zamkniętych – wykonanie 100% planu w 
wysokości 80.000 zł. 

5) Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni, który 
przeznaczył środki na: 
- nasadzenie drzew i krzewów na terenie miasta - 

wykonanie 100% planu w wysokości 218.583 zł, 
- leczenie drzew – wykonanie 100% planu w 

wysokości 89.999 zł, 
- konserwacja i utrzymanie rzeźb i pomników – 

wykonanie 100% planu w wysokości 40.902 zł, 
- remont zbiornika wodnego w parku J. Kusocińskiego 

– wykonanie 100% planu w wysokości 92.880 zł, 
- remont fontanny w parku Podzamcze – wykonanie 

100% planu w wysokości 37.967 zł, 
- doraźne porządkowanie terenów gminnych bez 

administratora – wykonanie 100% planu w 
wysokości 79.668 zł, 

- inwentaryzacja zieleni w pasach drogowych – 
wykonanie 100% planu w wysokości 18.908 zł, 

- znaki ostrzegawcze (wilcze oczy) – wykonanie 100% 
planu w wysokości 17.900 zł. 

6) Marszałka Województwa, który  przeznaczył środki na 
wykonanie zadania związanego z edukacją 
ekologiczną – wykonanie 100% planu w wysokości 
45.000 zł dla Olsztyńskie Centrum Edukacji 
Ekologicznej. 

7) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, który wykorzystał 
środki na program ekologiczny „Moje Miasto – Moje 
miejsce na ziemi” – wykonanie 97,5% planu w 
wysokości 29.000 zł. 

8) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który 
przeznaczył środki na wydanie kwartalnika „Journal of 
Elementology” – wykonanie 100% planu w wysokości 
7.000 zł; 

9) Schronisko dla Zwierząt, które przeznaczyło środki na 
program ograniczania bezdomnych kotów w mieście 
Olsztyn – wykonanie 99,5% planu w wysokości  
10.000 zł. 

Środki na zakup materiałów i wyposaŜenia (§ 4210) 
wykorzystano na zakup prasy fachowej i poradników 
prawnych z zakresu ochrony środowiska, z ich 
aktualizacją oraz na zakup worków na akcję „Sprzątanie 
świata”. Plan w tym paragrafie został wykonany w 90,5% 
planu w wysokości 17.173 zł. W 82% tj. w kwocie 5.328 zł 
został wykonany plan na zakup energii elektrycznej 
potrzebnej do sztucznego napowietrzania jeziora 
Długiego. Niewykorzystanie pełnej kwoty wynika 
z zastosowania metody chemicznej (metoda fosforu z 
zastosowaniem koagulantów) która, pozwoliła na mniejsze 
zuŜycie energii elektrycznej potrzebnej do napowietrzania 
jeziora. W wyŜszej kwocie niŜ planowano został wykonany 
§ 4300 „Zakup usług pozostałych” (wykonanie 117,8% 
planu w wysokości 106.200 zł). Środki w tym paragrafie 
zostały wykorzystane na szkolenia pracowników Wydziału 
Ochrony Środowiska, rekultywację jeziora Długiego 
(opłata za dzierŜawę transformatora i dozór techniczny), 
badanie stopnia zanieczyszczenia powietrza wokół ul. 
Sielskiej, III etap rekultywacji jeziora Długiego prowadzony 
przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, akcję 
„Sprzątanie Świata”, rozpoznanie budowy geologicznej 
terenu przewidzianego na lokalizację zakładu 
unieszkodliwiania odpadów, ocenę wpływu elektrowni 
wodnych na stan rzeki Wadąg, pomiaru hałasu 
drogowego na ul Sielskiej, złomowanie wraków pojazdów 
oraz bieŜącą pracę Wydziału Ochrony Środowiska. 
Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji 
jednostek samorządu terytorialnego (§ 6260) zostały 
wykonane w 95% planu w wysokości 1.929.559 zł. 
Zadania zostały wykonane przez Wydział Gospodarki 
Komunalnej i Inwestycji Miejskich na prowadzenie 
inwestycji miejskich z zakresu gospodarki wodno – 
ściekowej tj.: 
- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie jeziora 

Redykajny – wykonanie 100% planu w wysokości 
267.083 zł; 

- budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Sokolej, 
Orej i Słowiczej – wykonanie 100% planu w wysokości 
325.459 zł; 

- przebudowę kolektora burzowego, budowa 
piaskowników i separatorów – wykonanie 100% planu 
w wysokości 400.000 zł; 
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- budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Łupsztych – 
wykonanie 100% planu w wysokości 368.714 zł; 

- modernizację oczyszczalni ścieków „Łyna” – 
wykonanie 80,7% planu w wysokości 494.476 zł; 

Zadanie wykonane przez Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Inwestycji Miejskich to równieŜ zakup urządzenia do 
termicznej utylizacji odpadów medycznych – wykonanie 
100% planu w wysokości 61.000 zł. Na wydatki wykonane 
w § 6260 „Dotacje z funduszy celowych na finansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych” składa się równieŜ zadanie 

wykonane przez Wydział Ochrony Środowiska na zakup 
sprzętu informatycznego na potrzeby wydziału – 
wykonanie 100% planu w wysokości 12.827 zł. Dotacje z 
funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych zostały wykorzystane w 100% planu w 
wysokości 96.590 zł. Środki zostały wykorzystane na 
zadania związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów 
opakowaniowych i edukację ekologiczną dotyczącą 
selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

 
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Poz. Treść Plan na 
1.01.2003 

Plan na 
31.12.2003 

Zmiany w planie 
01.01.-31.12. 

Wykonanie 
21.12.2003 

% 

1 2 3 4 5(4-3) 6 7(6:4) 
I. Stan środków na początek roku 1.100.000 1.100.000 0 1.177.718 107,1 
II. Przychody 500.000 500.000 0 475.356 95,1 
§069 Wpływy z róŜnych opłat 500.000 500.000 0 475.356 95,1 
III. Wydatki 1.200.000 0  -1.200.000 10 0 
§4300 Zakup usług pozostałych 500.000 0 -500.000 10 0,0 
§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  

700.000 0 -700.000 0 - 
 

IV. Stan środków na koniec roku 400.000 1.600.000 1.200.000 1.653.064 103,3 

 
Zgodnie z art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z 
późn. zm.) przychodami Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku były opłaty 
za korzystanie ze środowiska. Plan przychodów w ciągu 
roku nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2003 roku 
wynosił 500.000 zł. Plan został zrealizowany w 95,1% tj. w 
kwocie 475.356 zł. Mniejsze wpływy z korzystania ze 
środowiska wynikają z wykorzystywania przez podmioty 
gospodarcze metod unieszkodliwiania i ponownego 
wykorzystywania odpadów jako surowców, co 
spowodowało spadek składowania odpadów na 
składowiskach za co pobierane opłaty stanowiły przychód. 

Plan wydatków na dzień 1 stycznia 2003 roku wynosił 
1.200.000 zł. W ciągu roku uległ zmniejszeniu ze względu 
na niezrealizowanie zadań bieŜących – sporządzenia 
programu ochrony środowiska w zakresie hałasu, 
powietrza i gleb oraz zadania inwestycyjnego 
na uruchomienie instalacji do termicznego przekształcania 
odpadów medycznych i weterynaryjnych. Środki z 
niezrealizowanych zadań zostały przeniesione na stan 
środków na koniec roku i zostaną wykorzystane na 
realizację w/w zadań w 2004 roku. 
 

 
DOCHODY BUDśETU PAŃSTWA 

 
Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm.) dochody pobrane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
ustawami odprowadzane są na rachunek dochodów 
budŜetu państwa. Jednostkami organizacyjnymi, które 
realizowały i przekazywały w 2003 roku pobrane dochody 
budŜetu państwa na wyodrębnione subkonto rachunku 
budŜetu były: 
  a) Powiatowy Inspektorat Weterynarii, z tytułu: 

- najmu i dzierŜawy składników majątkowych,  
- wpływów z usług (wystawianie zezwoleń 

weterynaryjnych, ustalanie miejsc kwarantanny lub 
miejsc składowania towarów sprowadzanych z 
zagranicy, badanie produktów niejadalnych), 

- odsetek od rachunku bankowego, 
  b) Urząd Miasta Olsztyn, z tytułu: 

- uŜytkowanie wieczystego i trwałego zarządu, 
- najmu i dzierŜawy, 
- przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w 

prawo własności, 

- sprzedaŜy mieszkań, lokali uŜytkowych, gruntu, 
obiektów budowlanych, zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości, 

- opłat za dowody osobiste, 
- opłat za udostępnianie danych osobowych, 

c) Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej, z 
tytułu: 
- najmu i dzierŜawy składników majątkowych Skarbu 

Państwa, 
- wpływu z usług (wydawanie opinii 

przeciwpoŜarowych na zlecenie), 
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat, 
- pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika 

składek na ubezpieczenie zdrowotne), 
  d) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tytułu: 

- zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń przez 
podopiecznych MOPS, 

- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

 
Wykonanie dochodów bud Ŝetu państwa w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji bud Ŝetowej 

Plan na 2003 rok Wykonanie w 2003 
roku 

% wykonania Dochody bud Ŝetu państwa, w tym: 

w zł w zł w % 
1 2 3 3:2 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11.000 13.564 123,3 
01021 Inspekcja weterynaryjna 11.000 13.564 123,3 
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Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.141.000 7.133.690 87,6 
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7.420.000 7.133.690 87,6 
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 320.000 607.384 189,8 
75011 Urzędy wojewódzkie 320.000 606.478 189,5 
75095 Pozostała działalność 0 906 0 
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 33.000 12.726 38,6 
75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 33.000 12.726 38,6 
Dział 758 RÓśNE ROZLICZENIA 0 15.474 0 
75814 RóŜne rozliczenia finansowe 0 15.474 0 
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.841 10.402 270,8 
85303 Ośrodki wsparcia 900 0 0 
85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 0 9.309 0 
85319 Ośrodki pomocy społecznej 0 17 0 
85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.941 1.076 36,6 
OGÓŁEM 8.508.841 7.793.970 91,6 

 
Jak wyŜej wspomniano, w 2003 roku dochody budŜetu 
państwa pozyskiwane były m.in. przez Powiatowy 
Inspektorat  Weterynarii z tytułu najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływów z 
usług oraz odsetek. Jednak po wejściu w Ŝycie ustawy z 
dnia 14 lutego 2003 roku o zmianie ustawy o zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i 
mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U Nr 52, poz. 450) Powiatowy 
Inspektorat Weterynarii przestał być powiatową jednostką 
administracji zespolonej, a stał się państwową jednostką 

budŜetową. Podobnie stało się z Komendą Miejską Policji. 
W styczniu 2003 roku równieŜ przestała być jednostką 
administracji zespolonej wobec czego plan dochodów 
budŜetu państwa (wynoszący początkowo 8.526.841 zł) 
uległ zmniejszeniu o 18.000 zł i na koniec 2003 roku 
wyniósł 8.508.841 zł. 
 

PREZYDENT MIASTA 
Czesław Jerzy Małkowski 

 

 
 
 
 
Załącznik Nr 1 

 
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETU MIASTA OLSZTYN ZA 2003 ROK     (wg źródeł powstawania) 

 Plan Wykonanie 
Wyszczególnienie  kwota strukt. 2:1 

 -1- -2- % % 
A. DOCHODY WŁASNE GMINY 112.871.368 113.299.308 43,2 100,4 
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych 62.665.320 61.464.859 54,2 98,1 
1. Podatek od nieruchomości 47.218.000 46.268.441 75,3 98,0 
2. Podatek rolny 50.430 52.630 0,1 104,4 
3. Podatek leśny 4.735 6.970 0,0 147,2 
4. Podatek od środków transportowych 2.608.900 2.168.798 3,5 83,1 
5. Podatek od spadków i darowizn 1.146.000 1.223.315 2,0 106,7 
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych 5.240.381 5.891.965 9,6 112,4 
7. Opłata prolongacyjna i opłaty adiacenckie 540.000 803.423 1,3 148,8 
8. Opłata targowa 957.900 900.673 1,5 94,0 
9. Opłata miejscowa 52.800 84.877 0,1 160,8 
10. Opłata administracyjna 6.300 4.184 0,0 66,4 
11. Opłata skarbowa 3.992.794 3.453.978 5,6 86,5 
12. Karta podatkowa 847.080 605.605 1,0 71,5 
II. Dochody z maj ątku gminy 35.272.458 37.421.418 33,0 106,1 
1. UŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 13.800.000 14.239.570 38,1 103,2 
2. Przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 2.200.000 2.291.276 6,1 104,1 
3. Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale uŜytkowe, obiekty budowlane, grunty, in. 16.134.443 17.741.870 47,4 110,0 
4. Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątku 2.238.015 2.248.702 6,0 100,5 
5. Dywidendy 900.000 900.000 2,4 100,0 
III. Pozostałe dochody gminy 14.933.590 14.413.031 12,7 96,5 
1. Dotacje i inne wpływy z  JST na zadania gminne 130.000 48.111 0,3 37,0 
2. Grzywny, mandaty, kary 155.000 128.659 0,9 83,0 
3. Wpływy z usług 1.761.622 1.530.804 10,6 86,9 
5. Wpływy nadwyŜki środków obrotowych 300.000 405.347 2,8 135,1 
6. Wpływy z róŜnych opłat 436.500 574.029 4,0 131,5 
7. Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd) 2.430.462 2.325.741 16,1 95,7 
8. RóŜne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców) 7.365.586 7.044.748 48,9 95,6 
9. Wpływy z zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu 2.354.420 2.355.592 16,3 100,0 
B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA - GMINA 145.007.052 137.528.983 52,5 94,8 
I. Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 69.944.960 62.499.502 45,4 89,4 
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 62.969.462 58.090.575 92,9 92,3 
2. Podatek dochodowy od osób prawnych 6.975.498 4.408.927 7,1 63,2 
II. Subwencje ogólne z bud Ŝetu państwa 56.161.784 56.161.784   40,8  100,0 
Subwencje ogólne z budŜetu państwa (podstawowa, oświatowa, rekompensująca) 56.161.784 56.161.784  100,0  100,0 
III. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa i JST 18.900.308 18.867.697   13,7   99,8 
1. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z org.adm.rząd. 243.878         229.252    1,2   94,0 
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminy 12.948.736      12.936.487   68,6   99,9 
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy 3.886.794       3.881.058   20,6   99,9 
4. Dotacje celowe na inwestycje własne gminy 1.820.900       1.820.900    9,7  100,0 
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH 9.183.1 05       7.886.814    3,0   85,9 
Środki z funduszy  pomocowych 9.183.105       7.886.814  100,0   85,9 
1. Środki z Unii Europejskiej, budŜetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych 9.183.105       7.886.814  100,0   85,9 
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADA Ń GMINNYCH 3.470.746       3.374.451    1,3   97,2 
Dotacje z funduszy celowych 3.470.746       3.374.451  100,0   97,2 
1. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieŜące gminy 1.541.187       1.540.409   45,6   99,9 
2. Dotacje z funduszy celowych na gminne inwestycje i zakupy inwestycyjne  1.929.559       1.834.042   54,4   95,0 
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU 6.012.411       5.613.777    5,6   93,4 
Pozostałe dochody powiatu 6.012.411       5.613.777  100,0   93,4 
1. Wpływy z róŜnych opłat 80.000          50.025    0,9   62,5 
3. Spadki zapisy, darowizny 3.278           3.277    0,1  100,0 
4. Dotacje i inne wpływy z JST (powiatu) na zadania powiatowe 55.000          55.027    1,0  100,0 
5. Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych uŜytkowanych przez jednostki powiatowe 487.930         559.156   10,0  114,6 
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6. Wpływy z usług 1.479.470       1.265.310   22,5   85,5 
7. Odsetki  81.413         173.519    3,1  213,1 
8. Opłata komunikacyjna 3.282.330       3.000.308   53,4   91,4 
9. RóŜne dochody 542.990         507.155    9,0   93,4 
B. TRANSFERY Z BUDśETU PAŃSTWA I INNYCH JST- POWIAT 94.933.531      94.770.534   94,3   99,8 
I. Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 2.265.817       2.104.731    2,2   92,9 
Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.265.817       2.104.731  100,0   92,9 
II. Subwencje ogólne z bud Ŝetu państwa 71.330.561      71.330.561   75,3  100,0 
Subwencje ogólne z budŜetu państwa (wyrównawcza, oświatowa, drogowa) 71.330.561      71.330.561  100,0  100,0 
III. Dotacje celowe z bud Ŝetu państwa i JST 21.337.153      21.335.242   22,5  100,0 
2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST 45.000          45.000    0,2  100,0 
3. Dotacje celowe na zadania własne powiatu 10.109.217      10.107.445   47,4  100,0 
4. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu 11.170.936      11.170.797   52,4  100,0 
6. Dotacje celowe na inwestycje zlecone powiatu 12.000          12.000    0,1  100,0 
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTY CJI POWIATOWYCH 70.000          81.362    0,1  116,2 
Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zada ń powiatowych 70.000          81.362  100,0  116,2 
3. Środki z funduszy na dofinansowanie zadań własnych powiatów 70.000          81.362  100,0  116,2 
OGÓŁEM DOCHODY GMINY 270.532.271     262.089.556   72,3   96,9 
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU 101.015.942     100.465.673   27,7   99,5 
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU 371.548.213     362.555.229  100,0   97,6 

 
Załącznik 1a 

 
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUD śETU MIASTA OLSZTYN ZA 2003 ROK     (wg klasyfikacji bud Ŝetowej) 

    Bud Ŝet Wykonanie 
Dz Rozdz Paragr Nazwa uchwalony po zmianach kwota strukt. 3:1 3:2 

    -1- -2- -3- % % % 
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 844.200 317.540 317.282 0,1 37,6 99,9 
 01005  Prace geodezyjno-urz ądzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 5.000 4.928 1,6 98,6 98,6 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
5.000 5.000 4.928 100,0 98,6 98,6 

 01021  Inspekcja Weterynaryjna 839.200 312.540 312.354 98,4 37,2 99,9 
  092 D Pozostałe odsetki 200 200 14 0,0 7,0 7,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
839.000 312.340 312.340 100,0 37,2 100,0 

020   LEŚNICTWO 1.100 1.100 1.100 0,0 100,0 100,0 
 02002  Nadzór nad gospodark ą leśną 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 1.100 1.100 1.100 100,0 100,0 100,0 
600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19.430.115 1.888.972 1.863.126 0,5 9,6 98,6 
 60015  Drogi publiczne w miastach na prawach powia tu 17.609.215 0 0 0,0 0,0 0,0 
  629 D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z 

innych źródeł 
17.609.215 0 0 0,0 0,0 0,0 

 60016  Drogi publiczne gminne 1.820.900 1.888.972 1.863.126 100,0 102,3 98,6 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 0 68.072 42.226 2,3 0,0 62,0 
  629 D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z 

innych źródeł 
1.820.900 0 0 0,0 0,0 0,0 

  633 D Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 
gmin (związków gmin) 

0 1.820.900 1.820.900 97,7 0,0 100,0 

700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 29.340.000 35.409.365 37.781.671 10,4 128,8 106,7 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 29.340.000 35.409.365 37.781.671 100,0 128,8 106,7 
  047 D Wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie wieczyste nieruchomości 11.100.000 13.800.000 14.239.570 37,7 128,3 103,2 
  049 D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych 

ustaw 
1.100.000 500.000 766.742 2,0 69,7 153,3 

  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

1.450.000 1.450.000 1.553.502 4,1 107,1 107,1 

  076 D Wpływy z tytułu przekształ. prawa uŜytk. wieczystego przysługującego osobom 
fiz. w prawo własności 

1.200.000 2.200.000 2.291.276 6,1 190,9 104,1 

  077 D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 13.440.000 16.134.443 17.741.870 47,0 132,0 110,0 
  092 D Pozostałe odsetki 1.000.000 1.216.118 1.079.907 2,9 108,0 88,8 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
50.000 108.804 108.804 0,3 217,6 100,0 

710   DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 366.245 278.011 277.772 0,1 75,8 99,9 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000 0 0 0,0 0,0 0,0 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
150.000 0 0 0,0 0,0 0,0 

 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwes tycyjne) 50.000 50.000 50.000 18,0 100,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
50.000 50.000 50.000 100,0 100,0 100,0 

 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12.000 12.000 12.000 4,3 100,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
12.000 12.000 12.000 100,0 100,0 100,0 

 71015  Nadzór budowlany 154.245 192.011 191.772 69,0 124,3 99,9 
  092 D Pozostałe odsetki 250 250 12 0,0 4,8 4,8 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
153.995 179.761 179.760 93,7 116,7 100,0 

  641 D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr.adm.rząd. oraz inne 
zad.zlec.ustaw. - powiat 

0 12.000 12.000 6,3 0,0 100,0 

 71035  Cmentarze 0 24.000 24.000 8,6 0,0 100,0 
  202 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. real. przez gminę na podst. porozumień z 

organami administ. rządowej 
0 24.000 24.000 100,0 0,0 100,0 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.774.611 5.991.484 5.952.861 1,6 103,1 99,4 
 75011  Urzędy wojewódzkie 1.035.747 1.035.747 1.035.747 17,4 100,0 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
719.012 719.012 719.012 69,4 100,0 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 
realiz przez powiat 

316.735 316.735 316.735 30,6 100,0 100,0 

 75020  Starostwa powiatowe 3.734.350 3.734.350 3.376.893 56,7 90,4 90,4 
  042 D Wpływy z opłaty komunikacyjnej 3.282.330 3.282.330 3.000.308 88,8 91,4 91,4 
  069 D Wpływy z róŜnych opłat 80.000 80.000 50.025 1,5 62,5 62,5 
  092 D Pozostałe odsetki 20 20 25 0,0 125,0 125,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 372.000 372.000 326.535 9,7 87,8 87,8 
 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 848.514 1.065.387 1.247.315 21,0 147,0 117,1 
  069 D Wpływy z róŜnych opłat 300.000 240.000 253.865 20,4 84,6 105,8 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
187.514 187.514 89.340 7,2 47,6 47,6 

  083 D Wpływy z usług 0 129.046 129.046 10,3 0,0 100,0 
  092 D Pozostałe odsetki 346.000 496.000 762.237 61,1 220,3 153,7 
  626 D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów 

inwest. jedn.sekt 
15.000 12.827 12.827 1,0 85,5 100,0 

 75045  Komisje poborowe 56.000 56.000 56.000 0,9 100,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
56.000 56.000 56.000 100,0 100,0 100,0 

 75095  Pozostała działalno ść 100.000 100.000 236.906 4,0 236,9 236,9 
  069 D Wpływy z róŜnych opłat 100.000 100.000 236.906 100,0 236,9 236,9 
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 
17.500 316.315 312.241 0,1 1.784,2 98,7 

 75101  Urzędy naczelnych organów wł ądzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 17.500 17.500 17. 499 5,6 100,0 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 17.500 17.500 17.499 100,0 100,0 100,0 
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(związkom gmin) ustaw 
 75109  Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., w yb. wójt., burm. i p.m. oraz 

referenda gm., pow. i wojew. 
0 900 900 0,3 0,0 100,0 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 
(związkom gmin) ustaw 

0 900 900 100,0 0,0 100,0 

 75110  Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 297.915 293.842 94,1 0,0 98,6 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
0 297.915 293.842 100,0 0,0 98,6 

754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 34.818.350 7.199.500 7.171.993 2,0 20,6 99,6 
 75405  Komendy powiatowe Policji 27.683.850 0 0 0,0 0,0 0,0 
  092 D Pozostałe odsetki 12.000 0 0 0,0 0,0 0,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
27.621.850 0 0 0,0 0,0 0,0 

  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych 

50.000 0 0 0,0 0,0 0,0 

 75411  Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 6.972.500 7.037.500 7.036.517 98,1 100,9 100, 0 
  092 D Pozostałe odsetki 1.500 1.500 517 0,0 34,5 34,5 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
6.921.000 6.941.000 6.941.000 98,6 100,3 100,0 

  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 
finansów publicznych 

50.000 50.000 50.000 0,7 100,0 100,0 

  271 D Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na 
dofinans. własn.zad. bieŜ. 

0 45.000 45.000 0,6 0,0 100,0 

 75416  StraŜ Miejska 162.000 162.000 135.476 1,9 83,6 83,6 
  057 D Grzywny, mandaty i inne kary pienięŜne od ludności 155.000 155.000 128.659 95,0 83,0 83,0 
  092 D Pozostałe odsetki 5.000 5.000 4.150 3,1 83,0 83,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 2.000 2.000 2.667 2,0 133,4 133,4 
756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD IN. 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 
136.132.237 136.442.399 127.320.956 35,1 93,5 93,3 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz nych 869.091 882.591 655.085 0,5 75,4 74,2 
  035 D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 
847.080 847.080 620.816 94,8 73,3 73,3 

  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.011 35.511 34.269 5,2 155,7 96,5 
 75615  Wpływy z podatku rolnego, le śnego, od czynno ści cywilnopr. oraz 

podatków i opł. lokaln. od osób prawnych 
44.905.850 45.586.850 44.657.993 35,1 99,4 98,0 

  031 D Podatek od nieruchomości 41.802.000 41.802.000 40.985.887 91,8 98,0 98,0 
  032 D Podatek rolny 8.730 8.730 9.510 0,0 108,9 108,9 
  033 D Podatek leśny 3.440 3.440 4.352 0,0 126,5 126,5 
  034 D Podatek od środków transportowych 1.848.300 1.848.300 1.707.102 3,8 92,4 92,4 
  049 D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych 

ustaw 
20.000 20.000 12.918 0,0 64,6 64,6 

  050 D Podatek od czynności cywilnoprawnych 952.186 1.200.000 1.234.469 2,8 129,6 102,9 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 271.194 274.000 273.375 0,6 100,8 99,8 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
0 430.380 430.380 1,0 0,0 100,0 

 75616  Wpływy z pod. roln., le śn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz 
pod. i opł.lok. od os. fiz. 

12.303.933 12.703.933 12.927.366 10,2 105,1 101,8 

  031 D Podatek od nieruchomości 5.416.000 5.416.000 5.282.554 40,9 97,5 97,5 
  032 D Podatek rolny 41.700 41.700 43.120 0,3 103,4 103,4 
  033 D Podatek leśny 1.295 1.295 2.618 0,0 202,2 202,2 
  034 D Podatek od środków transportowych 760.600 760.600 461.696 3,6 60,7 60,7 
  036 D Podatek od spadków i darowizn 750.000 1.146.000 1.260.918 9,8 168,1 110,0 
  043 D Wpływy z opłaty targowej 957.900 957.900 900.673 7,0 94,0 94,0 
  044 D Wpływy z opłaty miejscowej 52.800 52.800 84.877 0,7 160,8 160,8 
  045 D Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 6.300 6.300 4.184 0,0 66,4 66,4 
  049 D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych 

ustaw 
20.000 20.000 23.763 0,2 118,8 118,8 

  050 D Podatek od czynności cywilnoprawnych 4.040.381 4.040.381 4.691.451 36,3 116,1 116,1 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 256.957 260.957 171.512 1,3 66,7 65,7 
 75618  Wpływy z  innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
4.272.454 4.065.248 3.495.881 2,7 81,8 86,0 

  041 D Wpływy z opłaty skarbowej 4.200.000 3.992.794 3.463.935 99,1 82,5 86,8 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 72.454 72.454 31.946 0,9 44,1 44,1 
 75619  Wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 93.000 93.000 80.398 0,1 86,4 86,4 
  069 D Wpływy z róŜnych opłat 93.000 93.000 80.398 100,0 86,4 86,4 
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 71.355.307 69.944.960 62.499.502 49,1 87,6 89, 4 
  001 D Podatek dochodowy od osób fizycznych 64.379.809 62.969.462 58.090.575 92,9 90,2 92,3 
  002 D Podatek dochodowy od osób prawnych 6.975.498 6.975.498 4.408.927 7,1 63,2 63,2 
 75622  Udziały powiatów w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu państwa 2.332.602 2.265.817 2.104.731 1,7 90,2 92,9 
  001 D Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.332.602 2.265.817 2.104.731 100,0 90,2 92,9 
 75624  Dywidendy 0 900.000 900.000 0,7 0,0 100,0 
  074 D Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 0 900.000 900.000 100,0 0,0 100,0 
758   RÓśNE ROZLICZENIA 127.577.634 128.552.345 128.284.749 35,4 100,6 99,8 
 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 

terytorialnego 
114.800.863 114.677.391 114.677.391 89,4 99,9 100,0 

  292 D Subwencje ogólne z BP 114.800.863 114.677.391 114.677.391 100,0 99,9 100,0 
 75802  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 112.256 128.605 128.605 0,1 114,6 100,0 
  292 D Subwencje ogólne z BP 112.256 128.605 128.605 100,0 114,6 100,0 
 75803  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 1.370.1 84 1.343.549 1.343.549 1,0 98,1 100,0 
  292 D Subwencje ogólne z BP 1.370.184 1.343.549 1.343.549 100,0 98,1 100,0 
 75805  Część rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 5.116.127 5.479.156 5 .479.156 4,3 107,1 100,0 
  292 D Subwencje ogólne z BP 5.116.127 5.479.156 5.479.156 100,0 107,1 100,0 
 75806  Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województ w 5.938.204 5.863.644 5.863.644 4,6 98,7 100,0 
  292 D Subwencje ogólne z BP 5.938.204 5.863.644 5.863.644 100,0 98,7 100,0 
 75809  Rozliczenia mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego 130.000 185.000 103.138 0,1 79,3 55,8 
  231 D Dotacje cel. otrzymane z gminy za zad.bieŜ. real. na podst. porozumień między 

jedn.sam. terytorialnego 
130.000 130.000 48.111 46,6 37,0 37,0 

  232 D Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bieŜ. real. na podst. porozumień między 
jedn.sam. terytorialnego 

0 55.000 55.027 53,4 0,0 100,0 

 75814  RóŜne rozliczenia finansowe 110.000 875.000 689.266 0,5 626,6 78,8 
  035 D Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 
0 0 -15.211 -2,2 0,0 0,0 

  036 D Podatek od spadków i darowizn 0 0 -37.603 -5,5 0,0 0,0 
  041 D Wpływy z opłaty skarbowej 0 0 -9.957 -1,4 0,0 0,0 
  050 D Podatek od czynności cywilnoprawnych 0 0 -33.955 -4,9 0,0 0,0 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 -18.071 -2,6 0,0 0,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 110.000 875.000 804.063 116,7 731,0 91,9 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.902.134 2.202.769 2.054.505 0,6 108,0 93,3 
 80101  Szkoły podstawowe 471.376 526.412 551.447 26,8 117,0 104,8 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
399.252 433.152 460.192 83,5 115,3 106,2 

  083 D Wpływy z usług 700 700 0 0,0 0,0 0,0 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 160 0,0 0,0 0,0 
  092 D Pozostałe odsetki 17.350 17.350 18.198 3,3 104,9 104,9 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 54.074 53.874 51.561 9,4 95,4 95,7 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
0 21.336 21.336 3,9 0,0 100,0 

 80102  Szkoły podstawowe specjalne 1.030 1.030 525 0,0 51,0 51,0 
  092 D Pozostałe odsetki 1.000 1.000 525 100,0 52,5 52,5 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 30 30 0 0,0 0,0 0,0 
 80110  Gimnazja 156.316 160.327 149.858 7,3 95,9 93,5 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
127.990 130.831 118.313 79,0 92,4 90,4 

  083 D Wpływy z usług 500 500 0 0,0 0,0 0,0 
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  092 D Pozostałe odsetki 7.240 7.740 8.599 5,7 118,8 111,1 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 20.586 21.256 22.946 15,3 111,5 108,0 
 80120  Licea ogólnokształc ące 131.936 142.943 186.529 9,1 141,4 130,5 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
100.000 104.000 156.409 83,9 156,4 150,4 

  083 D Wpływy z usług 2.800 2.900 2.931 1,6 104,7 101,1 
  092 D Pozostałe odsetki 16.800 17.450 12.109 6,5 72,1 69,4 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 12.336 18.593 15.080 8,1 122,2 81,1 
 80130  Szkoły zawodowe 606.034 653.936 455.152 22,2 75,1 69,6 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
233.294 231.294 247.242 54,3 106,0 106,9 

  083 D Wpływy z usług 343.000 343.000 138.965 30,5 40,5 40,5 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200 200 28 0,0 14,0 14,0 
  092 D Pozostałe odsetki 23.540 23.540 15.018 3,3 63,8 63,8 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 6.000 10.510 10.262 2,3 171,0 97,6 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 0 45.392 43.637 9,6 0,0 96,1 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 59.500 88.500 87.109 4,2 146,4 98,4 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
7.000 7.000 7.125 8,2 101,8 101,8 

  083 D Wpływy z usług 7.000 7.000 6.245 7,2 89,2 89,2 
  092 D Pozostałe odsetki 500 500 465 0,5 93,0 93,0 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
45.000 74.000 73.274 84,1 162,8 99,0 

 80195  Pozostała działalno ść 475.942 629.621 623.885 30,4 131,1 99,1 
  203 D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 

gmin) 
248.008 332.435 326.699 52,4 131,7 98,3 

  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 227.934 297.186 297.186 47,6 130,4 100,0 
851   OCHRONA ZDROWIA 2.668.000 3.976.285 3.977.392 1,1 149,1 100,0 
 85111  Szpitale ogólne 0 253.483 253.483 6,4 0,0 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 0 253.483 253.483 100,0 0,0 100,0 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.000.000 2.354.420 2.355.592 59,2 235,6 100,0 
  048 D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŜ alkoholu 1.000.000 2.354.420 2.355.592 100,0 235,6 100,0 
 85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 

obj ętych obowi ązkiem ubezp. zdrowotnego 
1.668.000 1.368.382 1.368.317 34,4 82,0 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 
realiz przez powiat 

1.668.000 1.368.382 1.368.317 100,0 82,0 100,0 

853   OPIEKA SPOŁECZNA 23.181.274 28.980.538 28.715.883 7,9 123,9 99,1 
 85301  Placówki opieku ńczo-wychowawcze 2.403.213 3.231.524 3.237.682 11,3 134,7 100,2 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
4.882 4.882 3.283 0,1 67,2 67,2 

  092 D Pozostałe odsetki 4.120 4.120 11.891 0,4 288,6 288,6 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 0 0 3 0,0 0,0 0,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 2.394.211 3.222.522 3.222.505 99,5 134,6 100,0 
 85302  Domy pomocy społecznej 4.052.112 4.055.653 4.071.623 14,2 100,5 100,4 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
35.020 0 0 0,0 0,0 0,0 

  083 D Wpływy z usług 1.039.990 1.039.990 1.050.706 25,8 101,0 101,0 
  084 D Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów i składników majątkowych 0 38 38 0,0 0,0 100,0 
  092 D Pozostałe odsetki 2.000 3.773 9.081 0,2 454,0 240,7 
  096 D Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŜnej 0 3.278 3.277 0,1 0,0 100,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 104 104 51 0,0 49,0 49,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 2.974.998 3.008.470 3.008.470 73,9 101,1 100,0 
 85303  Ośrodki wsparcia 902.670 1.024.008 965.310 3,4 106,9 94,3 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
23.484 23.484 9.590 1,0 40,8 40,8 

  083 D Wpływy z usług 337.587 337.587 295.442 30,6 87,5 87,5 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 3.500 3.500 841 0,1 24,0 24,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
257.128 333.472 333.472 34,5 129,7 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 
realiz przez powiat 

280.971 325.965 325.965 33,8 116,0 100,0 

 85304  Rodziny zast ępcze 1.346.753 2.460.896 2.460.896 8,6 182,7 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 1.346.753 2.460.896 2.460.896 100,0 182,7 100,0 
 85305  śłobki 739.499 739.499 564.536 2,0 76,3 76,3 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
0 0 3.603 0,6 0,0 0,0 

  083 D Wpływy z usług 528.399 528.399 405.717 71,9 76,8 76,8 
  092 D Pozostałe odsetki 1.800 1.800 4.862 0,9 270,1 270,1 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 209.300 209.300 150.354 26,6 71,8 71,8 
 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za osoby pobieraj ące 

niektóre św. z pom. społecznej 
271.400 389.117 380.942 1,3 140,4 97,9 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 
(związkom gmin) ustaw 

271.400 389.117 380.942 100,0 140,4 97,9 

 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na u bezpieczenie społeczne 8.043.700 8.166.231 8.165.87 7 28,4 101,5 100,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 10.000 10.000 9.646 0,1 96,5 96,5 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
8.033.700 8.156.231 8.156.231 99,9 101,5 100,0 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 0 3.306.946 3.306.946 11,5 0,0 100,0 
  203 D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 

gmin) 
0 3.306.946 3.306.946 100,0 0,0 100,0 

 85316  Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 991.467 718.639 718.639 2,5 72,5 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
717.467 655.478 655.478 91,2 91,4 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 
realiz przez powiat 

274.000 63.161 63.161 8,8 23,1 100,0 

 85318  Powiatowe centra pomocy rodzinie 133.900 133.900 133.900 0,5 100,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
133.900 133.900 133.900 100,0 100,0 100,0 

 85319  Ośrodki pomocy społecznej 1.908.170 1.908.170 1.925.699 6,7 100,9 100,9 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
0 0 1.344 0,1 0,0 0,0 

  092 D Pozostałe odsetki 13.500 13.500 29.685 1,5 219,9 219,9 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
1.894.670 1.894.670 1.894.670 98,4 100,0 100,0 

 85321  Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepeł nosprawno ści 210.000 219.004 219.004 0,8 104,3 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
210.000 219.004 219.004 100,0 104,3 100,0 

 85326  Ośrodki adopcyjno-opieku ńcze 70.929 79.719 79.719 0,3 112,4 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 70.929 79.719 79.719 100,0 112,4 100,0 
 85328  Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 516.700 516.700 509.439 1,8 98,6 98,6 
  083 D Wpływy z usług 484.100 484.100 476.839 93,6 98,5 98,5 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
32.600 32.600 32.600 6,4 100,0 100,0 

 85333  Powiatowe urz ędy pracy 1.248.219 1.340.091 1.335.148 4,6 107,0 99,6 
  092 D Pozostałe odsetki 8.000 8.000 3.057 0,2 38,2 38,2 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 

realiz przez powiat 
976.354 1.056.061 1.056.061 79,1 108,2 100,0 

  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 263.865 276.030 276.030 20,7 104,6 100,0 
 85334  Pomoc dla repatriantów 0 127.763 118.493 0,4 0,0 92,7 
  202 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. real. przez gminę na podst. porozumień z 

organami administ. rządowej 
0 104.940 95.671 80,7 0,0 91,2 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami 
realiz przez powiat 

0 22.823 22.822 19,3 0,0 100,0 

 85395  Pozostała działalno ść 342.542 562.678 522.030 1,8 152,4 92,8 
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  069 D Wpływy z róŜnych opłat 3.500 3.500 2.860 0,5 81,7 81,7 
  083 D Wpływy z usług 231.200 230.200 188.132 36,0 81,4 81,7 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17.600 17.600 7.904 1,5 44,9 44,9 
  092 D Pozostałe odsetki 1.800 2.800 3.382 0,6 187,9 120,8 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 225 38.416 38.228 7,3 16.990,

2 
99,5 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 
(związkom gmin) ustaw 

0 11.610 11.610 2,2 0,0 100,0 

  203 D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 
gmin) 

0 167.778 167.778 32,1 0,0 100,0 

  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 18.217 20.774 20.774 4,0 114,0 100,0 
  270 D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin, powiatów, sam.woj. 

pozyskane z innych źródeł 
70.000 70.000 81.362 15,6 116,2 116,2 

854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.673.120 5.199.018 4.964.039 1,4 106,2 95,5 
 85403  Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 86.039 140.014 136.952 2,8 159,2 97,8 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
79.599 85.287 82.538 60,3 103,7 96,8 

  083 D Wpływy z usług 3.840 8.570 9.077 6,6 236,4 105,9 
  092 D Pozostałe odsetki 2.600 2.600 1.632 1,2 62,8 62,8 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 0 0 148 0,1 0,0 0,0 
  239 D Wpływy do budŜetu ze środków specjalnych 0 43.557 43.557 31,8 0,0 100,0 
 85404  Przedszkola 4.308.726 4.308.726 4.092.057 82,4 95,0 95,0 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
6.034 6.034 5.693 0,1 94,3 94,3 

  083 D Wpływy z usług 100 100 0 0,0 0,0 0,0 
  091 D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.050 2.050 1.109 0,0 54,1 54,1 
  092 D Pozostałe odsetki 11.082 11.082 15.618 0,4 140,9 140,9 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 4.289.460 4.289.460 4.069.636 99,5 94,9 94,9 
  239 D Wpływy do budŜetu ze środków specjalnych 0 0 1 0,0 0,0 0,0 
 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym  poradnie specjalistyczne 56.146 56.146 63.558 1,3 113,2 113,2 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
55.467 55.467 62.799 98,8 113,2 113,2 

  092 D Pozostałe odsetki 560 560 701 1,1 125,2 125,2 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 119 119 58 0,1 48,7 48,7 
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 6.700 6.700 6.891 0,1 102,9 102,9 
  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 

umów o podobnym charakterze 
6.500 6.500 6.418 93,1 98,7 98,7 

  092 D Pozostałe odsetki 200 200 473 6,9 236,5 236,5 
 85410  Internaty i bursy szkolne 105.500 105.500 88.214 1,8 83,6 83,6 
  083 D Wpływy z usług 99.000 99.000 70.914 80,4 71,6 71,6 
  092 D Pozostałe odsetki 1.500 1.500 346 0,4 23,1 23,1 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 5.000 5.000 16.954 19,2 339,1 339,1 
 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy szkolnej, a 

takŜe szkolenia młodzie Ŝy 
0 114.938 109.585 2,2 0,0 95,3 

  202 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. real. przez gminę na podst. porozumień z 
organami administ. rządowej 

0 114.938 109.581 100,0 0,0 95,3 

  239 D Wpływy do budŜetu ze środków specjalnych 0 0 4 0,0 0,0 0,0 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 0 259.899 259.899 5,2 0,0 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 0 259.899 259.899 100,0 0,0 100,0 
 85417  Szkolne schroniska młodzie Ŝowe 214 50.714 50.502 1,0 23.599,

1 
99,6 

  075 D Dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych 
umów o podobnym charakterze 

0 500 467 0,9 0,0 93,4 

  092 D Pozostałe odsetki 200 200 26 0,1 13,0 13,0 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 14 14 9 0,0 64,3 64,3 
  239 D Wpływy do budŜetu ze środków specjalnych 0 50.000 50.000 99,0 0,0 100,0 
 85495  Pozostała działalno ść 109.795 156.381 156.381 3,2 142,4 100,0 
  203 D Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieŜących gmin (związków 

gmin) 
53.508 79.635 79.635 50,9 148,8 100,0 

  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 56.287 76.746 76.746 49,1 136,3 100,0 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 32.198.082 14.605.572 13.372.554 3,7 41,5  91,6 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 24.941.068 10.796.121 9.404.313 70,3 37,7 87,1 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 195.000 125.998 125.998 1,3 64,6 100,0 
  626 D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów 

inwest. jedn.sekt 
998.546 1.487.018 1.391.501 14,8 139,4 93,6 

  629 D Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z 
innych źródeł 

23.747.522 9.183.105 7.886.814 83,9 33,2 85,9 

 90002  Gospodarka odpadami 3.200.000 61.000 61.000 0,5 1,9 100,0 
  626 D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów 

inwest. jedn.sekt 
3.200.000 61.000 61.000 100,0 1,9 100,0 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.000.000 896.807 896.806 6,7 89,7 100,0 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
1.000.000 896.807 896.806 100,0 89,7 100,0 

 90013  Schroniska dla zwierz ąt 30.300 40.300 32.372 0,2 106,8 80,3 
  083 D Wpływy z usług 30.000 30.000 22.100 68,3 73,7 73,7 
  092 D Pozostałe odsetki 300 300 323 1,0 107,7 107,7 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
0 10.000 9.949 30,7 0,0 99,5 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 391.000 418.895 418.895 3,1 107,1 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 

(związkom gmin) ustaw 
391.000 418.895 418.895 100,0 107,1 100,0 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 300.000 300.000 405.347 3,0 135,1 135,1 
  237 D Wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego 300.000 300.000 405.347 100,0 135,1 135,1 
 90095  Pozostała działalno ść 2.335.714 2.092.449 2.153.821 16,1 92,2 102,9 
  092 D Pozostałe odsetki 8.000 12.000 14.070 0,7 175,9 117,3 
  097 D Wpływy z róŜnych dochodów 1.959.000 1.711.735 1.771.037 82,2 90,4 103,5 
  626 D Dotacje cel. z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów 

inwest. jedn.sekt 
368.714 368.714 368.714 17,1 100,0 100,0 

921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 80.0 00 187.000 187.000 0,1 233,8 100,0 
 92106  Teatry dramatyczne i lalkowe 0 80.800 80.800 43,2 0,0 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 0 80.800 80.800 100,0 0,0 100,0 
 92110  Galerie i biura wystaw artystycznych 0 26.200 26.200 14,0 0,0 100,0 
  213 D Dotacje celowe z BP na realizację bieŜących zadań własnych powiatu 0 26.200 26.200 100,0 0,0 100,0 
 92195  Pozostała działalno ść 80.000 80.000 80.000 42,8 100,0 100,0 
  244 D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek sektora 

finansów publicznych 
80.000 80.000 80.000 100,0 100,0 100,0 

926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0 0 105 0,0 0,0 0,0 
 92601  Obiekty sportowe 0 0 105 100,0 0,0 0,0 
  092 D Pozostałe odsetki 0 0 105 100,0 0,0 0,0 
      OGÓŁEM 419.004.602 371.548.213 362.555.229  86,5 97,6 
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801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 135.984.131 142.441.214 141.684.161 37,3 104,2 99,5 
 80101  Szkoły podstawowe 42.376.244 45.108.374 44.877.725 31,7 105,9 99,5 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 324.481 442.829 442.829 1,0 136,5 100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niŜ JST oraz os. fiz. 449.306 480.687 480.687 1,1 107,0 100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 226.412 253.093 243.571 0,5 107,6 96,2 
  3240W Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0 21.336 21.336 0,0 0,0 100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.153.209 29.223.151 29.177.056 65,0 107,5 99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.172.762 2.101.875 2.101.790 4,7 96,7 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 4.934.443 5.350.935 5.321.597 11,9 107,8 99,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 687.184 740.931 735.519 1,6 107,0 99,3 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50.171 35.284 21.736 0,0 43,3 61,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 544.727 586.300 584.768 1,3 107,4 99,7 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 156.267 176.267 175.722 0,4 112,4 99,7 
  4260W Zakup energii 3.132.359 3.079.295 2.987.007 6,7 95,4 97,0 
  4270W Zakup usług remontowych 151.898 153.298 149.554 0,3 98,5 97,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 56.880 45.426 44.227 0,1 77,8   97,4 
  4300W Zakup usług pozostałych 569.382 571.087 558.863 1,2 98,2   97,9 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 15.080 13.278 12.724 0,0 84,4   95,8 
  4430W RóŜne opłaty i składki 77.033 55.578 53.553 0,1 69,5   96,4 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.269.300 1.383.837 1.371.439 3,1 108,0   99,1 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 338.350 327.674 327.586 0,7 96,8  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 67.000 66.213 66.161 0,1 98,7   99,9 
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 4.512.269 4.811.682 4.796.974 3,4 106,3   99,7 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niŜ JST oraz os. fiz. 351.954 535.868 535.868 11,2 152,3  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 16.028 15.705 12.633 0,3 78,8   80,4 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.943.938 2.970.546 2.968.117 61,9 100,8   99,9 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 232.592 225.813 225.778 4,7 97,1  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 547.307 559.703 559.197 11,7 102,2   99,9 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 76.118 77.403 76.404 1,6 100,4   98,7 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.500 3.500 3.270 0,1 93,4   93,4 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 65.477 76.363 70.840 1,5 108,2   92,8 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 12.962 12.962 12.762 0,3 98,5   98,5 
  4260W Zakup energii 83.239 105.095 104.748 2,2 125,8   99,7 
  4270W Zakup usług remontowych 6.880 6.661 6.611 0,1 96,1   99,2 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 2.725 2.630 1.501 0,0 55,1   57,1 
  4300W Zakup usług pozostałych 30.070 28.670 28.651 0,6 95,3   99,9 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.687 1.050 892 0,0 52,9   85,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 2.020 1.570 1.559 0,0 77,2   99,3 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 135.772 188.143 188.143 3,9 138,6  100,0 
 80104  Przedszkola 1.526.948 1.622.049 1.597.757 1,1 104,6   98,5 
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  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 7.178 6.045 5.319 0,3 74,1   88,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.051.410 1.129.353 1.119.571 70,1 106,5   99,1 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84.283 78.974 78.917 4,9 93,6   99,9 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 192.726 209.854 205.093 12,8 106,4   97,7 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 27.761 29.803 29.142 1,8 105,0   97,8 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 770 704 403 0,0 52,3   57,2 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 20.838 20.660 19.843 1,2 95,2   96,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 9.397 9.397 9.290 0,6 98,9   98,9 
  4260W Zakup energii 61.610 61.845 56.776 3,6 92,2   91,8 
  4270W Zakup usług remontowych 4.107 3.020 2.978 0,2 72,5   98,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 1.689 1.426 1.415 0,1 83,8   99,2 
  4300W Zakup usług pozostałych 15.269 15.261 13.669 0,9 89,5   89,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 15 15 15 0,0 100,0  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 1.063 1.012 956 0,1 89,9   94,5 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.832 54.680 54.370 3,4 111,3   99,4 
 80110  Gimnazja 23.704.946 26.133.744 26.029.995 18,4 109,8   99,6 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 322.792 412.544 412.543 1,6 127,8  100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niŜ JST oraz os. fiz. 19.982 965.272 965.272 3,7 4.830,7  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 127.371 106.385 103.734 0,4 81,4   97,5 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 15.422.526 16.414.923 16.376.661 62,9 106,2   99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.268.041 1.306.666 1.306.659 5,0 103,0  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.833.146 3012.756 3.002.315 11,5 106,0   99,7 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 390.562 418.057 414.633 1,6 106,2   99,2 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 44.161 12.947 11.858 0,0 26,9   91,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 302.982 327.834 318.072 1,2 105,0   97,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 183.886 183.886 180.796 0,7 98,3   98,3 
  4260W Zakup energii 1.522.120 1.576.855 1.551.864 6,0 102,0   98,4 
  4270W Zakup usług remontowych 101.043 197.743 195.825 0,8 193,8   99,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 25.927 20.583 18.940 0,1 73,1   92,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 338.740 356.346 351.321 1,3 103,7   98,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 10.256 7.633 7.338 0,0 71,5   96,1 
  4430W RóŜne opłaty i składki 42.395 33.722 32.586 0,1 76,9   96,6 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 702.016 735.616 735.616 2,8 104,8  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 47.000 43.976 43.962 0,2 93,5  100,0 
 80111  Gimnazja specjalne 2.122.407 2.306.666 2.295.177 1,6 108,1   99,5 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.079 7.996 6.142 0,3 76,0   76,8 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.496.371 1.608.845 1.606.429 70,0 107,4   99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 113.163 112.175 112.174 4,9 99,1  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 278.253 295.020 294.388 12,8 105,8   99,8 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 38.390 40.295 40.152 1,7 104,6   99,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 49.333 49.869 44.925 2,0 91,1   90,1 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 10.697 10.697 10.476 0,5 97,9   97,9 
  4260W Zakup energii 34.423 52.916 52.717 2,3 153,1   99,6 
  4270W Zakup usług remontowych 4.765 4.765 4.414 0,2 92,6   92,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 1.368 1.328 927 0,0 67,8   69,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 17.455 16.955 16.937 0,7 97,0   99,9 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.752 770 461 0,0 26,3   59,9 
  4430W RóŜne opłaty i składki 108 0 0 0,0 0,0    0,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68.250 105.035 105.035 4,6 153,9  100,0 
 80113  DowoŜenie uczniów do szkół 94.500 126.750 126.749 0,1 134,1  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 94.500 126.750 126.749 100,0 134,1  100,0 
 80120  Licea ogólnokształcące 23.215.570 25.278.119 25.173.430 17,8 108,4   99,6 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.986.817 2.236.731 2.235.843 8,9 112,5  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 138.336 104.370 101.213 0,4 73,2   97,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.659.214 15.144.962 15.119.361 60,1 110,7   99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.111.860 1.063.520 1.063.851 4,2 95,7  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.526.335 2.763.192 2.751.647 10,9 108,9   99,6 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 346.167 381.260 379.230 1,5 109,6   99,5 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.601 14.185 12.942 0,1 62,8   91,2 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 425.828 447.205 450.140 1,8 105,7  100,7 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 175.680 182.680 174.401 0,7 99,3   95,5 
  4260W Zakup energii 1.535.308 1.475.612 1.432.674 5,7 93,3   97,1 
  4270W Zakup usług remontowych 73.391 114.891 111.065 0,4 151,3   96,7 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 24.950 22.750 22.239 0,1 89,1   97,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 346.546 381.767 375.808 1,5 108,4   98,4 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 16.230 16.584 15.593 0,1 96,1   94,0 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 2.148 3.123 3.123 0,0 145,4  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 23.020 20.477 19.487 0,1 84,7   95,2 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 803.139 904.810 904.810 3,6 112,7  100,0 
  4990W SYBMOL 0 0 3 0,0 0,0    0,0 
 80123  Licea profilowane 1.793.117 1.657.587 1.627.504 1,1 90,8   98,2 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.140 0 0 0,0 0,0    0,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.213 6.738 5.852 0,4 71,3   86,9 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.112.558 1.063.645 1.055.626 64,9 94,9   99,2 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.404 54.264 54.261 3,3 84,3  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 209.226 193.100 193.004 11,9 92,2  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 28.495 26.572 25.991 1,6 91,2   97,8 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 47.455 47.455 46.260 2,8 97,5   97,5 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 4.212 4.212 4.148 0,3 98,5   98,5 
  4260W Zakup energii 135.393 141.593 130.687 8,0 96,5   92,3 
  4270W Zakup usług remontowych 7.766 7.766 6.495 0,4 83,6   83,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 5.746 5.285 1.672 0,1 29,1   31,6 
  4300W Zakup usług pozostałych 29.706 29.706 26.783 1,6 90,2   90,2 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 2.625 1.175 650 0,0 24,8   55,3 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1.050 1.050 1.050 0,1 100,0  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 842 842 841 0,1 99,9   99,9 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.286 74.184 74.184 4,6 102,6  100,0 
 80130  Szkoły zawodowe 29.231.567 28.378.655 28.198.477 19,9 96,5   99,4 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.006.844 701.159 697.556 2,5 69,3   99,5 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 189.387 168.231 163.558 0,6 86,4   97,2 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 18.492.614 18.093.090 18.008.295 63,9 97,4   99,5 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.459.315 1.324.609 1.324.606 4,7 90,8  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3.345.867 3.279.596 3.270.809 11,6 97,8   99,7 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 444.523 451.321 449.392 1,6 101,1   99,6 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17.486 15.440 14.440 0,1 82,6   93,5 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 569.513 592.659 589.588 2,1 103,5   99,5 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 315.605 319.722 317.660 1,1 100,7   99,4 
  4260W Zakup energii 1.497.231 1.511.558 1.471.677 5,2 98,3   97,4 
  4270W Zakup usług remontowych 109.452 117.636 113.720 0,4 103,9   96,7 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 33.539 24.440 22.817 0,1 68,0   93,4 
  4300W Zakup usług pozostałych 453.473 458.894 439.456 1,6 96,9   95,8 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 28.414 23.561 21.208 0,1 74,6   90,0 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 1.050 3.870 3.070 0,0 292,4   79,3 
  4430W RóŜne opłaty i składki 40.188 39.085 37.307 0,1 92,8   95,5 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.197.066 1.218.784 1.218.784 4,3 101,8  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 30.000 35.000 34.534 0,1 115,1   98,7 
 80134  Szkoły zawodowe specjalne 1.453.650 1.685.315 1.684.231 1,2 115,9   99,9 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.454 6.454 6.046 0,4 93,7   93,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 998.900 1.164.281 1.164.205 69,1 116,5  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.577 83.577 83.553 5,0 100,0  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 190.095 217.997 217.433 12,9 114,4   99,7 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 26.050 29.694 29.694 1,8 114,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 14.322 14.322 14.322 0,9 100,0  100,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5.830 5.830 5.830 0,3 100,0  100,0 
  4260W Zakup energii 61.414 61.414 61.414 3,6 100,0  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 5.255 19.035 19.035 1,1 362,2  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 1.512 1.512 1.500 0,1 99,2   99,2 
  4300W Zakup usług pozostałych 13.900 13.900 13.900 0,8 100,0  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.341 67.299 67.299 4,0 145,2  100,0 
 80140  Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego 0 81.451 80.883 0,1 0,0   99,3 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 28.842 28.695 35,5 0,0   99,5 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 5.190 5.190 6,4 0,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 710 710 0,9 0,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 26.000 25.939 32,1 0,0   99,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 18.000 17.647 21,8 0,0   98,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 150 143 0,2 0,0   95,3 
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  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 2.559 2.559 3,2 0,0  100,0 
 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.305.296 897.223 884.569 0,6 67,8   98,6 
  2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŜ. 45.000 45.000 45.000 5,1 100,0  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.815 1.421 890 0,1 49,0   62,6 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 413.865 420.519 417.214 47,2 100,8   99,2 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.092 30.767 30.577 3,5 117,2   99,4 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 78.293 79.295 77.048 8,7 98,4   97,2 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 10.728 10.846 10.591 1,2 98,7   97,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 28.100 57.100 56.312 6,4 200,4   98,6 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 19.000 19.000 18.863 2,1 99,3   99,3 
  4260W Zakup energii 20.000 20.000 20.000 2,3 100,0  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 0 300 241 0,0 0,0   80,3 
  4300W Zakup usług pozostałych 595.257 187.652 183.131 20,7 30,8   97,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 7.000 5.443 4.822 0,5 68,9   88,6 
  4430W RóŜne opłaty i składki 700 570 570 0,1 81,4  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.446 19.310 19.310 2,2 99,3  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 40.000 0 0 0,0 0,0    0,0 
 80195  Pozostała działalność 4.647.617 4.353.599 4.310.690 3,0 92,8   99,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 17.185 17.185 17.000 0,4 98,9   98,9 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 145.713 0 0 0,0 0,0    0,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 97 96 0,0 0,0   99,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 16.360 22.579 19.850 0,5 121,3   87,9 
  4270W Zakup usług remontowych 2.023.436 2.214.636 2.187.671 50,7 108,1   98,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 1.003.833 460.386 447.357 10,4 44,6   97,2 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.441.090 1.638.716 1.638.716 38,0 113,7  100,0 
851   OCHRONA ZDROWIA 3.620.939 4.943.933 4.588.840 1,2 126,7   92,8 
 85111  Szpitale ogólne 650.000 930.118 902.947 19,7 138,9   97,1 
  2560W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 0 253.483 253.483 28,1 0,0  100,0 
  4160W Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekszt. jedn. zal. do SFP 150.000 176.635 149.464 16,6 99,6   84,6 
  6220W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 500.000 500.000 500.000 55,4 100,0  100,0 
 85121  Lecznicztwo ambulatoryjne 69.600 69.600 69.600 1,5 100,0  100,0 
  6220W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 69.600 69.600 69.600 100,0 100,0  100,0 
 85153  Zwalczanie narkomanii 61.689 61.689 60.544 1,3 98,1   98,1 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 240 240 232 0,4 96,7   96,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 16.623 16.623 16.620 27,5 100,0  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.471 1.471 1.437 2,4 97,7   97,7 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3.235 3.235 3.195 5,3 98,8   98,8 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 444 562 542 0,9 122,1   96,4 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 13.696 12.121 12.096 20,0 88,3   99,8 
  4260W Zakup energii 7.795 10.300 9.428 15,6 120,9   91,5 
  4270W Zakup usług remontowych 2.000 1.000 1.000 1,7 50,0  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 100 100 90 0,1 90,0   90,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 15.360 15.360 15.228 25,2 99,1   99,1 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 725 677 676 1,1 93,2   99,9 
 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.085.000 2.439.420 2.141.221 46,7 197,3   87,8 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.406 1.406 1.400 0,1 99,6   99,6 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 357.827 381.957 381.891 17,8 106,7  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.584 24.584 24.137 1,1 98,2   98,2 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 72.985 77.429 72.540 3,4 99,4   93,7 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 11.089 11.681 10.097 0,5 91,1   86,4 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 91.210 127.180 113.214 5,3 124,1   89,0 
  4260W Zakup energii 20.120 16.120 13.437 0,6 66,8   83,4 
  4270W Zakup usług remontowych 4.000 604.000 603.948 28,2 15.098,7  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 200 650 405 0,0 202,5   62,3 
  4300W Zakup usług pozostałych 434.579 1.112.413 847.802 39,6 195,1   76,2 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 11.775 11.775 9.222 0,4 78,3   78,3 
  4430W RóŜne opłaty i składki 6.800 2.800 2.800 0,1 41,2  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.425 9.425 9.425 0,4 100,0  100,0 
  4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17.000 10.000 4.194 0,2 24,7   41,9 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 22.000 48.000 46.709 2,2 212,3   97,3 
 85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 

ubezp.zdrowotnych 
1.668.000 1.368.382 1.368.317 29,8 82,0  100,0 

  4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.668.000 1.368.382 1.368.003 100,0 82,0  100,0 
  4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 314 0,0 0,0    0,0 
 85195  Pozostała działalność 86.650 74.724 46.211 1,0 53,3   61,8 
  2830W Dotacja cel. z budŜetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 24.150 17.952 17.952 38,8 74,3  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 6.000 6.000 5.812 12,6 96,9   96,9 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 25.000 0 0 0,0 0,0    0,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 31.500 50.772 22.447 48,6 71,3   44,2 
853   OPIEKA SPOŁECZNA 51.539.652 55.113.075 54.884.625 14,4 106,5   99,6 
 85301  Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5.740.630 5.403.165 5.377.282 9,8 93,7   99,5 
  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 169.808 164.400 164.400 3,1 96,8  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 27.505 24.214 21.893 0,4 79,6   90,4 
  3110W Świadczenia społeczne 333.095 314.751 314.697 5,9 94,5  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.799.076 2.741.750 2.740.018 51,0 97,9   99,9 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 230.502 200.595 200.592 3,7 87,0  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 529.275 505.551 497.917 9,3 94,1   98,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 73.187 68.798 68.431 1,3 93,5   99,5 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 325.007 233.438 232.730 4,3 71,6   99,7 
  4220W Zakup środków Ŝywności 356.000 227.000 225.144 4,2 63,2   99,2 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 27.989 17.537 17.115 0,3 61,1   97,6 
  4260W Zakup energii 276.604 263.255 257.578 4,8 93,1   97,8 
  4270W Zakup usług remontowych 21.402 72.192 71.175 1,3 332,6   98,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 6.239 4.063 3.406 0,1 54,6   83,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 198.814 240.753 238.778 4,4 120,1   99,2 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 4.620 4.092 2.840 0,1 61,5   69,4 
  4430W RóŜne opłaty i składki 9.511 9.248 9.119 0,2 95,9   98,6 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 143.996 146.706 146.706 2,7 101,9  100,0 
  4480W Podatek od nieruchomości 0 146 145 0,0 0,0   99,3 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 190.000 110.210 110.210 2,0 58,0  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 18.000 54.466 54.388 1,0 302,2 99,9 
 85302  Domy pomocy społecznej 5.494.488 5.514.144 5.498.768 10,0 100,1 99,7 
  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 999.960 944.960 944.960 17,2 94,5 100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.100 7.240 7.239 0,1 118,7 100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.170.603 2.200.945 2.200.466 40,0 101,4 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 171.213 166.102 166.102 3,0 97,0 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 407.686 403.677 399.620 7,3 98,0 99,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 55.846 55.943 55.080 1,0 98,6 98,5 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 182.837 237.822 237.823 4,3 130,1 100,0 
  4220W Zakup środków Ŝywności 363.180 351.000 351.000 6,4   96,6  100,0 
  4230W Zakup leków i materiałów medycznych 36.758 38.158 37.472 0,7  101,9   98,2 
  4260W Zakup energii 634.961 599.028 593.491 10,8   93,5   99,1 
  4270W Zakup usług remontowych 227.660 247.802 246.450 4,5  108,3   99,5 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 9.241 7.795 7.795 0,1   84,4  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 101.149 108.199 107.498 2,0  106,3   99,4 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.687 1.524 396 0,0   23,5   26,0 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 0 536 536 0,0    0,0  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 24.574 11.508 10.935 0,2   44,5   95,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 81.901 75.729 75.729 1,4   92,5  100,0 
  4480W Podatek od nieruchomości 1.810 2.108 2.108 0,0  116,5  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 30.732 30.732 0,6    0,0  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 17.322 23.336 23.336 0,4  134,7  100,0 
 85303  Ośrodki wsparcia 4.322.797 4.359.752 4.318.534 7,9   99,9   99,1 
  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 280.971 325.965 325.965 7,5  116,0  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 12.683 12.683 11.075 0,3   87,3   87,3 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.169.853 2.214.757 2.209.478 51,2  101,8   99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 170.237 159.154 159.154 3,7   93,5  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 413.696 422.099 413.914 9,6  100,1   98,1 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 56.745 57.838 56.079 1,3   98,8   97,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 175.600 169.531 169.532 3,9   96,5  100,0 
  4220W Zakup środków Ŝywności 290.914 294.842 277.246 6,4   95,3   94,0 
  4230W Zakup leków i materiałów medycznych 6.373 6.534 6.515 0,2  102,2   99,7 
  4260W Zakup energii 349.757 360.422 360.422 8,3  103,0  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 47.061 46.798 44.087 1,0   93,7   94,2 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 4.768 4.653 4.574 0,1   95,9   98,3 
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  4300W Zakup usług pozostałych 157.300 159.800 159.782 3,7  101,6  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 2.347 3.506 3.045 0,1  129,7   86,9 
  4430W RóŜne opłaty i składki 10.006 9.758 9.088 0,2   90,8   93,1 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83.637 79.795 77.781 1,8   93,0   97,5 
  4480W Podatek od nieruchomości 3.403 3.817 3.817 0,1  112,2  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 70.746 0 0 0,0    0,0    0,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 16.700 27.800 26.980 0,6  161,6   97,1 
 85304  Rodziny zastępcze 1.482.917 2.651.584 2.651.584 4,8  178,8  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 1.482.917 2.651.584 2.651.584 100,0  178,8  100,0 
 85305  śłobki 2.875.072 2.756.695 2.712.457 4,9   94,3   98,4 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9.622 7.907 7.906 0,3   82,2  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.627.663 1.617.092 1.591.972 58,7   97,8   98,4 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 141.690 135.731 135.731 5,0   95,8  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 309.599 307.709 294.956 10,9   95,3   95,9 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 42.423 42.164 40.773 1,5   96,1   96,7 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3.376 0 0 0,0    0,0    0,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 52.238 55.916 55.916 2,1  107,0  100,0 
  4220W Zakup środków Ŝywności 209.300 155.000 151.649 5,6   72,5   97,8 
  4230W Zakup leków i materiałów medycznych 432 432 432 0,0  100,0  100,0 
  4260W Zakup energii 315.649 261.715 261.513 9,6   82,8   99,9 
  4270W Zakup usług remontowych 22.490 22.490 22.490 0,8  100,0  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 3.790 2.629 2.629 0,1   69,4  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 57.585 59.585 59.107 2,2  102,6   99,2 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.035 1.035 1.011 0,0   97,7   97,7 
  4430W RóŜne opłaty i składki 6.616 3.910 3.910 0,1   59,1  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.564 65.480 64.773 2,4   90,5   98,9 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 17.900 17.689 0,7    0,0   98,8 
 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pom. społecznej 271.400 389.117 380.942 0,7  140,4   97,9 
  4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 271.400 389.117 380.942 100,0  140,4   97,9 
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 9.803.414 10.224.815 10.224.812 18,6  104,3  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 9.776.814 10.219.773 10.219.772 100,0  104,5  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 20.000 436 435 0,0    2,2   99,8 
  4260W Zakup energii 600 156 155 0,0   25,8   99,4 
  4300W Zakup usług pozostałych 6.000 4.450 4.450 0,0   74,2  100,0 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 9.500.000 11.280.000 11.279.882 20,6  118,7  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 9.500.000 11.280.000 11.279.882 100,0  118,7  100,0 
 85316  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 991.467 718.639 718.639 1,3   72,5  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 991.467 718.639 718.639 100,0   72,5  100,0 
 85318  Powiatowe centra pomocy rodzinie 133.900 133.900 133.900 0,2  100,0  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 85.431 85.431 85.431 63,8  100,0  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.058 6.344 6.344 4,7   89,9  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 16.537 16.537 16.537 12,4  100,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 2.266 2.266 2.266 1,7  100,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 17.508 18.416 18.416 13,8  105,2  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 2.200 2.200 2.200 1,6  100,0  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900 2.706 2.706 2,0   93,3  100,0 
 85319  Ośrodki pomocy społecznej 4.428.057 4.538.735 4.533.340 8,3  102,4   99,9 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 20.500 19.402 19.402 0,4   94,6  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.997.172 3.081.698 3.081.698 68,0  102,8  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 220.143 220.143 220.143 4,9  100,0  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 527.200 547.010 547.010 12,1  103,8  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 74.913 76.984 76.984 1,7  102,8  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 83.000 74.000 74.000 1,6   89,2  100,0 
  4260W Zakup energii 86.955 48.800 48.312 1,1   55,6   99,0 
  4270W Zakup usług remontowych 15.000 8.000 5.513 0,1   36,8   68,9 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 3.168 4.368 4.368 0,1  137,9  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 244.000 260.233 259.433 5,7  106,3   99,7 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 7.900 7.900 6.911 0,2   87,5   87,5 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 0 788 787 0,0    0,0   99,9 
  4430W RóŜne opłaty i składki 4.430 4.430 4.430 0,1  100,0  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93.676 89.979 89.549 2,0   95,6   99,5 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 50.000 50.000 50.000 1,1  100,0  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 45.000 44.800 1,0    0,0   99,6 
 85320  Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 181.902 180.980 177.505 0,3   97,6   98,1 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 119.233 119.233 118.897 67,0   99,7   99,7 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.523 8.601 8.601 4,8   90,3  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 22.725 22.725 22.725 12,8  100,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 3.114 3.114 3.114 1,8  100,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.350 5.850 5.850 3,3  248,9  100,0 
  4260W Zakup energii 5.213 5.213 2.898 1,6   55,6   55,6 
  4270W Zakup usług remontowych 646 646 512 0,3   79,3   79,3 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 192 192 144 0,1   75,0   75,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 14.400 10.900 10.818 6,1   75,1   99,2 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 276 276 0 0,0    0,0    0,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.230 4.230 3.946 2,2   93,3   93,3 
 85321  Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 260.068 269.072 269.072 0,5  103,5  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 127.466 120.386 120.386 44,7   94,4  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.698 9.346 9.346 3,5   96,4  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 22.123 20.934 20.934 7,8   94,6  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 3.032 2.893 2.893 1,1   95,4  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 8.000 8.262 8.262 3,1  103,3  100,0 
  4260W Zakup energii 5.870 5.470 5.470 2,0   93,2  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 943 943 943 0,4  100,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 80.000 98.098 98.098 36,5  122,6  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.936 2.740 2.740 1,0   93,3  100,0 
 85326  Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 204.232 211.134 210.399 0,4  103,0   99,7 
  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 78.750 78.750 78.750 37,4  100,0  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 229 229 229 0,1  100,0  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.247 86.969 86.577 41,1  104,0   99,5 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.219 6.485 6.485 3,1  104,3  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 15.996 16.973 16.973 8,1  106,1  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 2.192 2.339 2.191 1,0  100,0   93,7 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 3.350 3.350 3.346 1,6   99,9   99,9 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1.000 1.000 1.000 0,5  100,0  100,0 
  4260W Zakup energii 1.900 1.900 1.900 0,9  100,0  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 300 300 299 0,1   99,7   99,7 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 135 135 135 0,1  100,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 5.000 5.000 5.000 2,4  100,0  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 500 500 310 0,1   62,0   62,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.414 7.204 7.204 3,4  133,1  100,0 
 85328  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.531.490 2.636.422 2.635.661 4,8  104,1  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4.811 4.811 4.231 0,2   87,9   87,9 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 264.327 264.327 264.327 10,0  100,0  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.944 17.108 17.108 0,6   81,7  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 48.730 48.777 48.777 1,9  100,1  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 6.761 6.761 6.761 0,3  100,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 2.173.400 2.282.168 2.282.168 86,6  105,0  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.517 12.470 12.289 0,5   98,2   98,5 
 85333  Powiatowe urzędy pracy 1.240.219 1.458.091 1.395.091 2,5  112,5   95,7 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 200 614 614 0,0  307,0  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 909.520 909.520 909.520 65,2  100,0  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.100 66.623 66.623 4,8   99,3  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 171.310 158.736 158.736 11,4   92,7  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 23.474 23.770 23.770 1,7  101,3  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 2.783 66.037 47.190 3,4 1.695,7   71,5 
  4260W Zakup energii 12.000 50.660 39.580 2,8  329,8   78,1 
  4270W Zakup usług remontowych 1.200 56.200 35.200 2,5 2.933,3   62,6 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 250 900 900 0,1  360,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 17.260 83.799 71.726 5,1  415,6   85,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 197 997 997 0,1  506,1  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 3.931 3.931 0,3    0,0  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.425 35.829 35.829 2,6  104,1  100,0 
  4490W Pozostałe podatki na rzecz BP 500 475 475 0,0   95,0  100,0 
 85334  Pomoc dla repatriantów 0 60.113 50.843 0,1    0,0   84,6 
  3110W Świadczenia społeczne 0 22.823 22.822 44,9    0,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 2.000 1.985 3,9    0,0   99,3 
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  4270W Zakup usług remontowych 0 26.040 26.036 51,2    0,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 9.250 0 0,0    0,0    0,0 
 85346  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 1.792 1.792 0,0    0,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 1.792 1.792 100,0    0,0  100,0 
 85395  Pozostała działalność 2.077.599 2.324.925 2.314.122 4,2  111,4   99,5 
  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP 30.000 50.000 50.000 2,2  166,7  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6.702 5.374 5.372 0,2   80,2  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 400.000 579.388 579.388 25,0  144,8  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 779.303 784.277 780.425 33,7  100,1   99,5 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.760 58.574 58.573 2,5  101,4  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 145.790 137.863 137.029 5,9   94,0   99,4 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 19.977 20.015 19.874 0,9   99,5   99,3 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 54.512 49.752 49.062 2,1   90,0   98,6 
  4260W Zakup energii 39.054 38.054 37.603 1,6   96,3   98,8 
  4270W Zakup usług remontowych 367.146 393.276 392.035 16,9  106,8   99,7 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 1.050 1.304 1.304 0,1  124,2  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 104.214 131.705 129.521 5,6  124,3   98,3 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 15.008 14.595 14.553 0,6   97,0   99,7 
  4420W PodróŜe słuŜbowe zagraniczne 380 380 380 0,0  100,0  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 1.988 1.966 1.966 0,1   98,9  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.715 45.802 45.801 2,0  104,8  100,0 
  4510W Opłaty na rzecz BP 4.000 5.500 4.468 0,2  111,7   81,2 
  4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000 1.100 768 0,0   76,8   69,8 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 6.000 6.000 6.000 0,3  100,0  100,0 
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 42.693.345 45.679.216 45.367.738 11,9  106,3   99,3 
 85401  Świetlice szkolne 6.065.279 6.471.651 6.405.950 14,1  105,6   99,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 63.322 60.067 58.064 0,9   91,7   96,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.813.355 4.126.744 4.108.407 64,1  107,7   99,6 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 310.411 298.542 298.385 4,7   96,1   99,9 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 712.515 764.822 757.949 11,8  106,4   99,1 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 98.404 104.540 103.626 1,6  105,3   99,1 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.589 4.802 2.665 0,0   35,1   55,5 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 103.363 109.721 108.578 1,7  105,0   99,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 15.621 16.121 15.872 0,2  101,6   98,5 
  4260W Zakup energii 501.879 481.411 457.546 7,1   91,2   95,0 
  4270W Zakup usług remontowych 43.033 48.522 45.838 0,7  106,5   94,5 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 7.354 5.415 5.024 0,1   68,3   92,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 59.377 63.509 61.961 1,0  104,4   97,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.527 715 485 0,0   31,8   67,8 
  4430W RóŜne opłaty i składki 7.497 5.638 5.044 0,1   67,3   89,5 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172.132 195.611 193.500 3,0  112,4   98,9 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 45.000 78.675 78.674 1,2  174,8  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 102.900 106.796 104.332 1,6  101,4   97,7 
 85403  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 4.491.204 4.803.607 4.782.361 10,5  106,5   99,6 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 819.876 1.069.896 1.069.896 22,4  130,5  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 29.379 29.379 27.661 0,6   94,2   94,2 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.045.307 2.100.883 2.096.685 43,8  102,5   99,8 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 136.005 135.430 135.414 2,8   99,6  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 384.457 387.310 386.566 8,1  100,5   99,8 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 52.430 53.156 52.943 1,1  101,0   99,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 119.146 150.614 141.392 3,0  118,7   93,9 
  4220W Zakup środków Ŝywności 227.936 192.936 191.118 4,0   83,8   99,1 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 750 750 732 0,0   97,6   97,6 
  4260W Zakup energii 172.213 180.901 178.865 3,7  103,9   98,9 
  4270W Zakup usług remontowych 16.178 20.014 19.951 0,4  123,3   99,7 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 2.730 2.730 1.679 0,0   61,5   61,5 
  4300W Zakup usług pozostałych 32.326 42.326 42.326 0,9  130,9  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.500 1.500 1.352 0,0   90,1   90,1 
  4430W RóŜne opłaty i składki 13.167 12.578 12.578 0,3   95,5  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90.804 110.325 110.325 2,3  121,5  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 330.000 295.879 295.879 6,2   89,7  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 17.000 17.000 16.999 0,4  100,0  100,0 
 85404  Przedszkola 20.627.060 22.166.003 22.037.591 48,6  106,8   99,4 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 774.099 780.756 780.756 3,5  100,9  100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niŜ JST oraz os. fiz. 483.121 807.593 807.593 3,7  167,2  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 190.475 180.276 174.657 0,8   91,7   96,9 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 11.421.286 12.406.459 12.374.350 56,2  108,3   99,7 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 927.406 905.174 905.106 4,1   97,6  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 2.163.673 2.275.425 2.256.310 10,2  104,3   99,2 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 296.332 310.555 307.098 1,4  103,6   98,9 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.603 4.056 3.971 0,0   70,9   97,9 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 476.305 524.161 519.611 2,4  109,1   99,1 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 193.086 184.483 183.221 0,8   94,9   99,3 
  4260W Zakup energii 1.676.599 1.664.980 1.623.680 7,4   96,8   97,5 
  4270W Zakup usług remontowych 164.639 179.023 175.915 0,8  106,8   98,3 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 27.196 23.979 20.595 0,1   75,7   85,9 
  4300W Zakup usług pozostałych 738.934 743.704 733.228 3,3   99,2   98,6 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 10.013 6.447 6.057 0,0   60,5   94,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 41.033 33.881 32.306 0,1   78,7   95,4 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 454.615 480.370 480.356 2,2  105,7  100,0 
  4580W Pozostałe odsetki 0 3.372 3.371 0,0    0,0  100,0 
  4990W SYBMOL 0 0 314 0,0    0,0    0,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 463.545 519.306 517.490 2,3  111,6   99,7 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 119.100 132.003 131.606 0,6  110,5   99,7 
 85405  Przedszkola specjalne 1.488.354 1.304.961 1.304.107 2,9   87,6   99,9 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niŜ JST oraz os. fiz. 1.343.312 1.154.319 1.154.319 88,5   85,9  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1.030 1.030 1.030 0,1  100,0  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 103.224 107.748 107.746 8,3  104,4  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.459 7.776 7.775 0,6   91,9  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 19.969 19.969 19.968 1,5  100,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 2.736 2.877 2.876 0,2  105,1  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 1.353 1.353 1.348 0,1   99,6   99,6 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 1.407 1.407 1.407 0,1  100,0  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 542 542 198 0,0   36,5   36,5 
  4300W Zakup usług pozostałych 433 433 433 0,0  100,0  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.082 500 0 0,0    0,0    0,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 108 0 0 0,0    0,0    0,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.699 7.007 7.007 0,5  149,1  100,0 
 85406  Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.615.901 2.855.507 2.842.202 6,3  108,7   99,5 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 10.083 9.702 9.569 0,3   94,9   98,6 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.760.670 1.966.958 1.966.060 69,2  111,7  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 145.270 141.996 141.996 5,0   97,7  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 331.877 367.916 367.893 12,9  110,9  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 45.267 50.576 50.543 1,8  111,7   99,9 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 42.454 44.796 44.795 1,6  105,5  100,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 15.844 8.115 8.114 0,3   51,2  100,0 
  4260W Zakup energii 94.425 88.322 76.129 2,7   80,6   86,2 
  4270W Zakup usług remontowych 8.138 17.838 17.833 0,6  219,1  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 2.298 1.570 1.555 0,1   67,7   99,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 48.297 41.645 41.643 1,5   86,2  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 3.166 2.388 2.388 0,1   75,4  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 4.130 4.082 4.081 0,1   98,8  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 103.442 104.718 104.718 3,7  101,2  100,0 
  4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 540 0 0 0,0    0,0    0,0 
  4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 6 6 0,0    0,0  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 4.879 4.879 0,2    0,0  100,0 
 85407  Placówki wychowania pozaszkolnego 1.144.670 1.151.295 1.151.294 2,5  100,6  100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 3.700 5.712 5.712 0,5  154,4  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 753.000 763.500 763.500 66,3  101,4  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.000 59.380 59.379 5,2   97,3  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 142.000 143.432 143.432 12,5  101,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 19.500 19.818 19.818 1,7  101,6  100,0 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.000 7.244 7.244 0,6  120,7  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 15.800 15.800 15.800 1,4  100,0  100,0 
  4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek 5.500 5.500 5.500 0,5  100,0  100,0 
  4260W Zakup energii 50.000 53.200 53.200 4,6  106,4  100,0 
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  4270W Zakup usług remontowych 2.600 2.600 2.600 0,2  100,0  100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 2.200 0 0 0,0    0,0    0,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 25.370 22.070 22.070 1,9   87,0  100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 300 556 556 0,0  185,3  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 2.100 2.083 2.083 0,2   99,2  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.600 50.400 50.400 4,4   90,6  100,0 
 85410  Internaty i bursy szkolne 4.587.189 4.719.217 4.665.106 10,3  101,7   98,9 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 53.263 46.057 43.669 0,9   82,0   94,8 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.220.977 2.404.844 2.397.519 51,4  107,9   99,7 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.464 153.969 153.969 3,3   88,8  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 416.392 402.716 400.513 8,6   96,2   99,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 57.056 59.573 58.770 1,3  103,0   98,7 
  4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.967 447 267 0,0    9,0   59,7 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 100.130 102.650 102.393 2,2  102,3   99,7 
  4260W Zakup energii 1.249.692 1.224.045 1.193.703 25,6   95,5   97,5 
  4270W Zakup usług remontowych 59.026 59.026 58.378 1,3   98,9   98,9 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 4.185 2.625 1.738 0,0   41,5   66,2 
  4300W Zakup usług pozostałych 86.590 86.590 78.746 1,7   90,9   90,9 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.800 800 444 0,0   24,7   55,5 
  4430W RóŜne opłaty i składki 15.227 14.550 13.672 0,3   89,8   94,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 146.420 161.325 161.325 3,5  110,2  100,0 
 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy 0 114.938 109.581 0,2    0,0   95,3 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 2.114 2.113 1,9    0,0  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 297 297 0,3    0,0  100,0 
  4220W Zakup środków Ŝywności 0 43.777 43.777 39,9    0,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 68.595 63.239 57,7    0,0   92,2 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 155 155 0,1    0,0  100,0 
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 0 259.899 259.899 0,6    0,0  100,0 
  3110W Świadczenia społeczne 0 259.899 259.899 100,0    0,0  100,0 
 85417  Szkolne schroniska młodzieŜowe 241.732 264.585 262.615 0,6  108,6   99,3 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 700 700 555 0,2   79,3   79,3 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 175.890 197.207 196.674 74,9  111,8   99,7 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.150 13.477 13.266 5,1   87,6   98,4 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 34.816 35.655 35.479 13,5  101,9   99,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 4.826 5.140 5.028 1,9  104,2   97,8 
  4300W Zakup usług pozostałych 100 100 50 0,0   50,0   50,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.000 1.000 521 0,2   52,1   52,1 
  4430W RóŜne opłaty i składki 2.000 2.000 1.736 0,7   86,8   86,8 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.250 9.306 9.306 3,5  128,4  100,0 
 85446  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27.089 63.945 63.050 0,1  232,8   98,6 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 50 50 50 0,1  100,0  100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.873 21.471 21.471 34,1  102,9  100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.199 1.199 1.156 1,8   96,4   96,4 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3.523 3.396 3.396 5,4   96,4  100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 482 467 467 0,7   96,9  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 57 57 0,1    0,0  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 36.343 35.491 56,3    0,0   97,7 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 962 962 962 1,5  100,0  100,0 
 85495  Pozostała działalność 1.404.867 1.503.608 1.483.982 3,3  105,6   98,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.868 0 0 0,0    0,0    0,0 
  4270W Zakup usług remontowych 993.300 1.034.217 1.034.214 69,7  104,1  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 383.699 469.391 449.768 30,3  117,2   95,8 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 61.393.657 45.921.852 42.748.081 11,2   69,6   93,1 
 90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód 33.135.715 22.416.686 20.271.720 47,4   61,2   90,4 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 2.153.546 1.811.650 1.756.439 8,7   81,6   97,0 
  6052W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 30.982.169 20.605.036 18.515.281 91,3   59,8   89,9 
 90002  Gospodarka odpadami 4.700.000 61.000 61.000 0,1    1,3  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 4.700.000 61.000 61.000 100,0    1,3  100,0 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 4.877.600 5.377.600 5.377.600 12,6  110,3  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 4.877.600 5.377.600 5.377.600 100,0  110,3  100,0 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3.095.900 2.997.707 2.994.915 7,0   96,7   99,9 
  2650W Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 830.000 830.000 830.000 27,7  100,0  100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 266.000 243.880 241.485 8,1   90,8   99,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 1.909.900 1.833.827 1.833.826 61,2   96,0  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 90.000 90.000 89.604 3,0   99,6   99,6 
 90013  Schroniska dla zwierząt 590.259 599.677 587.243 1,4   99,5   97,9 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5.500 5.500 5.371 0,9   97,7   97,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 225.541 225.541 224.040 38,2   99,3   99,3 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.559 15.851 15.851 2,7   95,7  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 43.288 44.833 42.376 7,2   97,9   94,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 5.932 5.932 5.623 1,0   94,8   94,8 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 135.180 128.193 126.360 21,5   93,5   98,6 
  4260W Zakup energii 30.000 42.415 38.133 6,5  127,1   89,9 
  4270W Zakup usług remontowych 5.000 5.000 4.958 0,8   99,2   99,2 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 550 157 107 0,0   19,5   68,2 
  4300W Zakup usług pozostałych 50.200 56.200 54.719 9,3  109,0   97,4 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 1.500 78 78 0,0    5,2  100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 4.000 5.200 4.850 0,8  121,2   93,3 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.009 6.427 6.427 1,1   91,7  100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 60.000 58.350 58.350 9,9   97,3  100,0 
 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.434.826 3.405.321 3.372.528 7,9   98,2   99,0 
  4260W Zakup energii 2.115.926 2.143.821 2.111.689 62,6   99,8   98,5 
  4300W Zakup usług pozostałych 716.100 766.100 765.917 22,7  107,0  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 602.800 495.400 494.922 14,7   82,1   99,9 
 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 830.000 872.442 867.440 2,0  104,5   99,4 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 730.000 772.442 767.440 88,5  105,1   99,4 
  6210W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budŜetowych 100.000 100.000 100.000 11,5  100,0  100,0 
 90095  Pozostała działalność 10.729.357 10.191.419 9.215.635 21,6   85,9   90,4 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 32.225 27.225 26.066 0,3   80,9   95,7 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.696.005 1.716.705 1.701.369 18,5  100,3   99,1 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 137.050 130.281 130.280 1,4   95,1  100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 321.024 317.000 314.690 3,4   98,0   99,3 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 43.988 44.200 44.031 0,5  100,1   99,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 127.700 161.219 160.695 1,7  125,8   99,7 
  4260W Zakup energii 32.531 22.531 21.229 0,2   65,3   94,2 
  4270W Zakup usług remontowych 1.000.000 881.694 827.760 9,0   82,8   93,9 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 0 2.400 1.850 0,0    0,0   77,1 
  4300W Zakup usług pozostałych 411.524 438.852 408.530 4,4   99,3   93,1 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 28.726 37.850 37.766 0,4  131,5   99,8 
  4430W RóŜne opłaty i składki 38.874 31.750 31.750 0,3   81,7  100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.380 41.829 41.829 0,5   96,4  100,0 
  4580W Pozostałe odsetki 38.705 24.908 24.908 0,3   64,4  100,0 
  4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 51.150 63.214 60.800 0,7  118,9   96,2 
  4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 145.673 145.673 1,6    0,0  100,0 
  4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 55.027 19.760 19.078 0,2   34,7   96,5 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 6.618.448 5.952.468 5.085.568 55,2   76,8   85,4 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 53.000 131.860 131.763 1,4  248,6   99,9 
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9.236.281 10.504.988 10.300.805 2,7  111,5   98,1 
 92106  Teatry dramatyczne i lalkowe 1.550.000 1.697.800 1.697.800 16,5  109,5  100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 1.450.000 1.597.800 1.597.800 94,1  110,2  100,0 
  6220W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 100.000 100.000 100.000 5,9  100,0  100,0 
 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.489.000 2.159.000 2.159.000 21,0  145,0  100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 1.489.000 2.159.000 2.159.000 100,0  145,0  100,0 
 92110  Galerie i biura wystaw artystycznych 682.085 723.285 723.285 7,0  106,0  100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 682.085 723.285 723.285 100,0  106,0  100,0 
 92114  Pozostałe instytucje kultury 738.726 804.318 804.315 7,8  108,9  100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 695.000 745.452 745.452 92,7  107,3  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 43.726 58.866 58.863 7,3  134,6  100,0 
 92116  Biblioteki 2.445.000 2.738.311 2.632.931 25,6  107,7   96,2 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 2.390.000 2.513.000 2.513.000 95,4  105,1  100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 170.311 64.950 2,5    0,0   38,1 
  6220W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. innych jedn. SFP 55.000 55.000 54.981 2,1  100,0  100,0 
 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 1.804.000 1.701.504 1.606.670 15,6   89,1   94,4 
  2830W Dotacja cel. z budŜetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 50.000 161.000 160.990 10,0  322,0  100,0 
  2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŜ. 50.000 70.000 70.000 4,4  140,0  100,0 
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  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 15.000 15.000 0,9    0,0  100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 4.000 43.420 42.773 2,7 1.069,3   98,5 
  4270W Zakup usług remontowych 200.000 7.050 7.050 0,4    3,5  100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 650.000 601.883 598.744 37,3   92,1   99,5 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 850.000 799.151 708.148 44,1 83,3 88,6 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 4.000 3.965 0,2 0,0 99,1 
 92195  Pozostała działalność 527.470 680.770 676.804 6,6 128,3 99,4 
  2570W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla pozostałych jednostek SFP 0 56.700 56.700 8,4 0,0 100,0 
  2650W Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 160.400 170.400 170.400 25,2 106,2 100,0 
  2830W Dotacja cel. z budŜetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 100.000 100.000 99.656 14,7 99,7 99,7 
  2900W Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bieŜ. 50.000 50.000 50.000 7,4 100,0 100,0 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 40.920 47.920 45.520 6,7 111,2 95,0 
  3250W Stypendia róŜne 51.150 51.150 50.400 7,4 98,5 98,5 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 5.000 10.400 9.937 1,5 198,7 95,5 
  4300W Zakup usług pozostałych 120.000 194.200 194.191 28,7 161,8 100,0 
926   KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.760.000 3.226.310 3.205.211 0,8 116,1 99,3 
 92601  Obiekty sportowe 1.980.000 2.400.310 2.395.706 74,7 121,0 99,8 
  2650W Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 1.600.000 2.008.000 2.008.000 83,8 125,5 100,0 
  6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 135.610 135.606 5,7 0,0 100,0 
  6210W Dotacje celowe z budŜetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budŜetowych 380.000 256.700 252.100 10,5 66,3 98,2 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 300.000 316.000 316.000 9,9 105,3 100,0 
  2650W Dotacja przedmiotowa z budŜetu dla zakładu budŜetowego 300.000 316.000 316.000 100,0 105,3 100,0 
 92695  Pozostała działalność 480.000 510.000 493.505 15,4 102,8 96,8 
  2830W Dotacja cel. z budŜetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP 400.000 400.000 385.991 78,2 96,5 96,5 
  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 50.000 70.000 67.900 13,8 135,8 97,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 10.000 13.000 12.996 2,6 130,0 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 20.000 27.000 26.618 5,4 133,1 98,6 
      OGÓŁEM 436.029.966 388.892.266 380.320.992  87,2 97,8 
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PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z REALIZACJ Ą ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI 
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK 

    Dochody Wydatki 
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykona nie 

    kwota kwota strukt. % kwota kwota strukt. % 
750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 719.012 719.012 5,6 1 00,0 719.012 719.012 5,6 100,0 
 75011  Urzędy wojewódzkie 719.012 719.012 100,0 100,0 719.012 719.012 100,0 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
719.012 719.012 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 547.168 547.168 76,1 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 40.984 40.984 5,7 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 104.976 104.976 14,6 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 14.380 14.380 2,0 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 11.504 11.504 1,6 100,0 
751   URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ 
SĄDOWNICTWA 

316.315 312.241 2,4 98,7 316.315 312.241 2,4 98,7 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

17.500 17.499 5,6 100,0 17.500 17.499 5,6 100,0 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 
inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 

17.500 17.499 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 1.866 1.866 10,7 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 266 265 1,5 99,6 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 3.440 3.440 19,7 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 11.928 11.928 68,2 100,0 
 75109  Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., w yb. wójt., 

burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew. 
900 900 0,3 100,0 900 900 0,3 100,0 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 
inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 

900 900 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 900 900 100,0 100,0 
 75110  Referenta ogólnokrajowe i konstytucyjne 297 .915 293.842 94,1 98,6 297.915 293.842 94,1 98,6 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
297.915 293.842 100,0 98,6 0 0 0,0 0,0 
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  3030W RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 0 0 0,0 0,0 203.854 199.781 68,0 98,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 4.914 4.914 1,7 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 700 700 0,2 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 16.563 16.563 5,6 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 71.884 71.884 24,5 100,0 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.336 21.336 0,2 100,0 21.336 2 1.336 0,2 100,0 
 80101  Szkoły podstawowe 21.336 21.336 100,0 100,0 21.336 21.336 100,0 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
21.336 21.336 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3240W Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0 0 0,0 0,0 21.336 21.336 100,0 100,0 
853   OPIEKA SPOŁECZNA 11.473.17

8 
11.465.00

3 
88,6 99,9 11.473.17

8 
11.465.00

3 
88,6 99,9 

 85303  Ośrodki wsparcia 333.472 333.472 2,9 100,0 333.472 333.472 2,9 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
333.472 333.472 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 0 0,0 0,0 400 400 0,1 100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 221.122 221.122 66,3 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 16.978 16.978 5,1 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 42.572 42.572 12,8 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 5.833 5.833 1,7 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 12.431 12.432 3,7 100,0 
  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 12.780 12.780 3,8 100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0,0 1.537 1.537 0,5 100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0,0 502 502 0,2 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 11.500 11.500 3,4 100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0,0 0,0 96 96 0,0 100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 0 0,0 0,0 1.026 1.026 0,3 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 6.695 6.694 2,0 100,0 
 85313  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane  za 

osoby pobieraj ące niektóre św. z pom. społecznej 
389.117 380.942 3,3 97,9 389.117 380.942 3,3 97,9 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 
inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 

389.117 380.942 100,0 97,9 0 0 0,0 0,0 

  4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0 0 0,0 0,0 389.117 380.942 100,0 97,9 
 85314  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne 
8.156.231 8.156.231 71,1 100,0 8.156.231 8.156.231 71,1 100,0 

  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 
inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 

8.156.231 8.156.231 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 8.156.231 8.156.231 100,0 100,0 
 85316  Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 655.478 655.478 5,7 100,0 65 5.478 655.478 5,7 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
655.478 655.478 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 655.478 655.478 100,0 100,0 
 85319  Ośrodki pomocy społecznej 1.894.670 1.894.670 16,5 10 0,0 1.894.670 1.894.670 16,5 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
1.894.670 1.894.670 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 1.418.552 1.418.552 74,9 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 102.909 102.909 5,4 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 239.610 239.610 12,6 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 35.000 35.000 1,8 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 18.000 18.000 1,0 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 24.000 24.000 1,3 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 56.599 56.599 3,0 100,0 
 85328  Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 32.600 32.600 0,3 100,0 32.600 32.600 0,3 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
32.600 32.600 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 26.000 26.000 79,8 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 4.547 4.547 13,9 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 700 700 2,1 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 1.353 1.353 4,2 100,0 
 85395  Pozostała działalno ść 11.610 11.610 0,1 100,0 11.610 11.610 0,1 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
11.610 11.610 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 11.610 11.610 100,0 100,0 
900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 
418.895 418.895 3,2 100,0 418.895 418.895 3,2 100,0 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 418.895 418.895 100,0  100,0 418.895 418.895 100,0 100,0 
  201 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz 

inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustaw 
418.895 418.895 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 418.895 418.895 100,0 100,0 
      OGÓŁEM 12.948.73

6 
12.936.48

7 
 99,9 12.948.73

6 
12.936.48

7 
 99,9 

 
 

Załącznik Nr 6 
 
PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI ĄZANYCH Z REALIZACJ Ą ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT I INNYCH ZADA Ń ZLECONYCH USTAWAMI ZA 
2003 ROK 

    Dochody Wydatki 
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykona nie 

    kwota kwota strukt. % kwota kwota strukt. % 
010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 317.340 317.268 2,8 100,0 317.340 317.268 2,8 100,0 
 01005  Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5.000 4.928 1,6 98,6 5.000 4.928 1,6 98,6 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
5.000 4.928 100,0 98,6 0 0 0,0 0,0 

  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 5.000 4.928 100,0 98,6 
 01021  Inspekcja Weterynaryjna 312.340 312.340 98,4 100,0 312.340 312.340 98,4 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
312.340 312.340 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 36.000 35.558 11,4 98,8 
  4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej 0 0 0,0 0,0 158.000 158.106 50,6 100,1 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 46.000 46.082 14,8 100,2 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 40.000 40.185 12,9 100,5 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 5.340 5.701 1,8 106,8 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 6.000 6.313 2,0 105,2 
  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 2.000 2.533 0,8 126,7 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 7.000 6.770 2,2 96,7 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0,0 0,0 6.000 6.801 2,2 113,4 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 0 0,0 0,0 1.000 584 0,2 58,4 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 2.000 1.500 0,5 75,0 
  4480W Podatek od nieruchomości 0 0 0,0 0,0 1.000 585 0,2 58,5 
  4510W Opłaty na rzecz BP 0 0 0,0 0,0 2.000 1.622 0,5 81,1 
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108.804 108.804 1,0 1 00,0 108.804 108.804 1,0 100,0 
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 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 108.804 108.804 100,0 100,0 108.804 108.804 1 00,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
108.804 108.804 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0,0 10.000 10.000 9,2 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 90.550 90.550 83,2 100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 0 0,0 0,0 8.254 8.254 7,6 100,0 
710   DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 253.761 253.760 2,3 100,0 253.761 253.760 2,3 100,0 
 71013  Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwes tycyjne) 50.000 50.000 19,7 100,0 50.000 50.000 19, 7 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
50.000 50.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 50.000 50.000 100,0 100,0 
 71014  Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12. 000 12.000 4,7 100,0 12.000 12.000 4,7 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
12.000 12.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 12.000 12.000 100,0 100,0 
 71015  Nadzór budowlany 191.761 191.760 75,6 100,0 191.761 191.760 75,6 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
179.761 179.760 93,7 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 35.300 35.300 18,4 100,0 
  4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŜby cywilnej 0 0 0,0 0,0 77.600 77.600 40,5 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 13.587 13.586 7,1 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 23.554 23.554 12,3 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 3.212 3.212 1,7 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 10.300 10.300 5,4 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 7.008 7.008 3,7 100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0,0 0,0 6.000 6.000 3,1 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 3.200 3.200 1,7 100,0 
  6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych 0 0 0,0 0,0 12.000 12.000 6,3 100,0 
  641 D Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z 

zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat 
12.000 12.000 6,3 100,0 0 0 0,0 0,0 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 372.735 372.735 3,3 1 00,0 372.735 372.735 3,3 100,0 
 75011  Urzędy wojewódzkie 316.735 316.735 85,0 100,0 316.735 316.735 85,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
316.735 316.735 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 241.035 241.035 76,1 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 18.054 18.054 5,7 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 46.243 46.243 14,6 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 6.335 6.335 2,0 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 5.068 5.068 1,6 100,0 
 75045  Komisje poborowe 56.000 56.000 15,0 100,0 56.000 56.000 15,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
56.000 56.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 3.151 3.151 5,6 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 448 448 0,8 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 550 550 1,0 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 51.851 51.851 92,6 100,0 
754   BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOśAROWA 
6.941.000 6.941.000 62,1 100,0 6.941.000 6.941.002 62,1 100,0 

 75411  Komendy powiatowe Pa ństwowej Stra Ŝy PoŜarnej 6.941.000 6.941.000 100,0 100,0 6.941.000 6.9 41.002 100,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
6.941.000 6.941.000 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 0 0,0 0,0 834.087 834.087 12,0 100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 18.740 18.740 0,3 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 1.319 1.319 0,0 100,0 
  4050W UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy 
0 0 0,0 0,0 4.628.867 4.628.867 66,7 100,0 

  4060W Pozostałe naleŜności Ŝołnierzy zawodowych i 
nadterminowych oraz funkcjonariuszy 

0 0 0,0 0,0 149.801 149.801 2,2 100,0 

  4070W Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych 
oraz funkcjonariuszy 

0 0 0,0 0,0 366.175 366.175 5,3 100,0 

  4080W UposaŜenia oraz świadczenia pienięŜne wypłacane przez 
okres roku Ŝołn. i funkcjonar. zwoln. ze słuŜb 

0 0 0,0 0,0 86.868 86.868 1,3 100,0 

  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 60.803 60.803 0,9 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 9.132 9.132 0,1 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 233.304 233.320 3,4 100,0 
  4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia 0 0 0,0 0,0 4.768 4.768 0,1 100,0 
  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 267.015 267.015 3,8 100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0,0 56.228 56.228 0,8 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 165.973 165.968 2,4 100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0,0 0,0 5.000 4.995 0,1 99,9 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 0 0,0 0,0 7.789 7.785 0,1 99,9 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 1.015 1.015 0,0 100,0 
  4480W Podatek od nieruchomości 0 0 0,0 0,0 39.431 39.431 0,6 100,0 
  4520W Opłaty na rzecz budŜetów JST 0 0 0,0 0,0 4.685 4.685 0,1 100,0 
851   OCHRONA ZDROWIA 1.368.382 1.368.317 12,2 100,0 1.368.382 1.368.317 12,2 100,0 
 85156  Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 

dla osób nie obj ętych obowi ązkiem ubezp.zdrowotnego 
1.368.382 1.368.317 100,0 100,0 1.368.382 1.368.317 100,0 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 
zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 

1.368.382 1.368.317 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 0 0 0,0 0,0 1.368.382 1.368.003 100,0 100,0 
  4570W Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 0,0 0,0 0 314 0,0 0,0 
853   OPIEKA SPOŁECZNA 1.820.914 1.820.913 16,3 100,0 1.820.914 1.820.913 16,3 100,0 
 85303  Ośrodki wsparcia 325.965 325.965 17,9 100,0 325.965 325.965 17,9 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
325.965 325.965 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  2580W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla jednostek nie zaliczanych 
do SFP 

0 0 0,0 0,0 325.965 325.965 100,0 100,0 

 85316  Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 63.161 63.161 3,5 100,0 63.1 61 63.161 3,5 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
63.161 63.161 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 63.161 63.161 100,0 100,0 
 85318  Powiatowe centra pomocy rodzinie 133.900 13 3.900 7,4 100,0 133.900 133.900 7,4 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
133.900 133.900 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 85.431 85.431 63,8 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 6.344 6.344 4,7 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 16.537 16.537 12,4 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 2.266 2.266 1,7 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 18.416 18.416 13,8 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 2.200 2.200 1,6 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 2.706 2.706 2,0 100,0 
 85321  Zespoły do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawno ści 
219.004 219.004 12,0 100,0 219.004 219.004 12,0 100,0 

  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 
zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 

219.004 219.004 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 99.140 99.140 45,3 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 9.346 9.346 4,3 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 17.247 17.247 7,9 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 2.388 2.388 1,1 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 5.262 5.262 2,4 100,0 
  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 3.840 3.840 1,8 100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0,0 943 943 0,4 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 78.098 78.098 35,7 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 2.740 2.740 1,3 100,0 
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 85333  Powiatowe urz ędy pracy 1.056.061 1.056.061 58,0 100,0 1.056.061 1.056.061 58,0 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
1.056.061 1.056.061 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 0 0 0,0 0,0 157 157 0,0 100,0 
  4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0 0 0,0 0,0 715.974 715.974 67,8 100,0 
  4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 0 0,0 0,0 52.821 52.821 5,0 100,0 
  4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 122.902 122.902 11,6 100,0 
  4120W Składki na Fundusz Pracy 0 0 0,0 0,0 18.479 18.479 1,7 100,0 
  4210W Zakup materiałów i wyposaŜenia 0 0 0,0 0,0 25.064 25.064 2,4 100,0 
  4260W Zakup energii 0 0 0,0 0,0 24.446 24.446 2,3 100,0 
  4270W Zakup usług remontowych 0 0 0,0 0,0 11.070 11.070 1,0 100,0 
  4280W Zakup usług zdrowotnych 0 0 0,0 0,0 795 795 0,1 100,0 
  4300W Zakup usług pozostałych 0 0 0,0 0,0 51.559 51.559 4,9 100,0 
  4410W PodróŜe słuŜbowe krajowe 0 0 0,0 0,0 755 755 0,1 100,0 
  4430W RóŜne opłaty i składki 0 0 0,0 0,0 3.493 3.493 0,3 100,0 
  4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 0 0,0 0,0 28.152 28.152 2,7 100,0 
  4490W Pozostałe podatki na rzecz BP 0 0 0,0 0,0 394 394 0,0 100,0 
 85334  Pomoc dla repatriantów 22.823 22.822 1,3 100,0 22.823 22.822 1,3 100,0 
  211 D Dotacje cel. z BP na zad. bieŜ. z zakr. adm. rząd. oraz inne 

zad. zlec. ustawami realiz przez powiat 
22.823 22.822 100,0 100,0 0 0 0,0 0,0 

  3110W Świadczenia społeczne 0 0 0,0 0,0 22.823 22.822 100,0 100,0 
      OGÓŁEM 11.182.936 11.182.797  100,0 11.182.936 11.182.799  100,0 

 
 

Załącznik Nr 7 
 
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU - PLAN I WYKONANIE ZA 2003 RO K 
Lp. Treść Parag. 

przych. 
i rozch. 

Plan Wykonanie % 

1. Dochody  371.548.213 362.555.229 97,6 
2. Wydatki  388.892.266 380.320.992 97,8 
 NadwyŜka / Deficyt (1-2)  -17.344.053 -17.765.763  
3. Przychody  35.157.053 35.531.358 101,1 
 Przychody ze spłat poŜyczek i kredytów udzielonych z budŜetu 951 30.000 70.702 235,7 
 Przychody z zaciągniętych poŜyczek i kredytów na rynku krajowym 952 31.786.933 28.724.924 90,4 
 Inne źródła 957 3.340.120 6.735.732 201,7 
4. Rozchody  17.813.000 17.765.595 99,7 
 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 992 17.663.000 17.662.122 100,0 
 Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych 995 150.000 103.473 69,0 
 RóŜnica (3-4)  17.344.053 17.765.763  
 Dochody i przychody razem  406.705.266 398.086.587  
 Wydatki i rozchody razem  406.705.266 398.086.587  

 
 

Załącznik Nr 8 
 
ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU MIASTA OLSZTYN - PROGNOZA I WYKONANIE ZA  2003 ROK 
Lp.  Rodzaj zadłu Ŝenia Stan na poczatek 2003 

roku 
Stan przewidywany na koniec 2003 

roku 
Stan zrealizowany na koniec 2003 

roku 
1 2 3 4 5 

1 Wyemitowane papiery wartościowe 0 0 0 
2 Kredyty 79 377 024 74 804 883 72 255 873 
3 PoŜyczki 4 858 364 6 101 172 5 589 051 
4 Przyjęte depozyty       

Wymagalne zobowiązania: 500 000 500 000 1 660 
1) jednostek budŜetowych 500 000 500 000 1 660 
2) wynikające z: 0 0 0 
a) ustaw,       
b) orzeczeń sądu,       
c) udzielonych poręczeń i gwarancji,       

5 

d) innych ustaw       
6 Łączna kwota długu na koniec roku 

budŜetowego 
84 735 388 81 406 055 77 846 584 

7 Dochody ogółem 419 004 602 371 548 213 362 555 229 
8 Procentowy (%) udział długu w dochodach 20,22 21,91 21,47 

 
 

Załącznik Nr 9 
 
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUD śETOWYCH W 2003 ROKU 
Lp. Wyszczególnienie  Stan 

środków 
obrotowych 

na 
początku 

roku 

Przychody 
ogółem 

w tym: 
dotacja 

z bud Ŝetu 

Suma 
bilansuj ąca 

Wydatki 
ogółem 

w tym: 
wpłata 

do bud Ŝetu 

Stan 
środków 

obrotowych 
na 

koniec roku 

Suma 
bilansuj ąca 

 1. Zakład Cmentarzy Komunalnych     47.623 1.703.300 222.400 1.750.923 1.743.086 0 7.837 1.750.923 
   wykonanie 47.623 1.726.728 222.400 1.774.351 1.775.720 5.347 -1.369 1.774.351 
 2. Zakład Targowisk Miejskich     18.105 1.950.381 0 1.968.486 1.949.781 300.000 18.705 1.968.486 
   wykonanie 205.262 1.979.643 0 2.184.905 1.883.785 304.469 301.120 2.184.905 
 3. Ośrodek Sportu i Rekreacji     164.600 7.455.400 2.324.000 7.620.000 7.537.930 0 82.070 7.620.000 
   wykonanie -201.323 6.959.310 2.324.000 6.757.987 6.960.796 0 -202.809 6.757.987 
 4. Las Miejski     6.142 1.912.380 831.100 1.918.522 1.912.380 0 6.142 1.918.522 
   wykonanie 59.983 1.937.392 831.100 1.997.375 1.912.307 0 85.068 1.997.375 
  RAZEM  236.470 13.021.461 3.377.500 13.257.931 13.143.177 300.000 114.754 13.257.931 
   wykonanie 111.545 12.603.073 3.377.500 12.714.618 12.532.608 309.816 182.010 12.714.618 
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Załącznik Nr 10 
 
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZ YCH W 2003 ROKU 

Przychody Wydatki Lp. Wyszczególnienie  Stan 
środków 

obrotowych 
na 

początku 
roku 

ogółem w tym: 
dotacja 

z bud Ŝetu 

Suma 
bilansuj ąca ogółem w tym: 

wpłata 
do 

bud Ŝetu 

Stan 
środków 
Obrotow. 

na 
koniec 
roku 

Suma 
bilansuj ąca 

 1. Urząd Miasta Olsztyn     0 4.217.095 0 4.217.095 4.217.095 0 0 4.217.095 
   wykonanie 0 4.305.037 0 4.305.037 4.305.037 0 0 4.305.037 
 2. Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych    0 230.100 0 230.100 230.100 0 0 230.100 
   wykonanie 0 244.736 0 244.736 243.978 0 0 243.978 
 3. Zespół Szkół Budowlanych     0 86.100 0 86.100 84.700 0 0 84.700 
   wykonanie 0 64.844 0 64.844 63.361 0 0 63.361 
 4. Zespół Szkół Samochodowych     0 60.010 0 60.010 60.010 0 0 60.010 
   wykonanie 0 71.226 0 71.226 72.958 0 0 72.958 
  RAZEM  0 4.593.305 0 4.593.305 4.591.905 0 0 4.591.905 
   wykonanie 0 4.685.843 0 4.685.843 4.685.334 0 0 4.685.334 

 
 

Załącznik Nr 11 
 
PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU 

Przychody Wydatki Lp. Wyszczególnienie  Stan 
środków 
Obrotow. 

na 
początku 

roku 

ogółem w tym: 
dotacja 

z budŜetu 

Suma 
bilansująca ogółem w tym: 

wpłata 
do 

budŜetu 

Stan środków 
obrotowych na 

koniec roku 

Suma 
bilansująca 

 1. Inspekcja Weterynaryjna  2.068 590.200 0 592.268 590.200 0 2.068 592.268 
   wykonanie 5.757 583.185 0 588.942 588.942 0 0 588.942 
 2. Drogi publiczne gminne  221.089 3.783.500 0 4.004.589 3.983.500 0 21.089 4.004.589 
   wykonanie 221.089 3.901.428 0 4.122.517 3.666.685 0 455.832 4.122.517 
 3. Starostwa powiatowe  0 7.200 0 7.200 7.200 0 0 7.200 
   wykonanie 0 5.354 0 5.354 5.280 0 74 5.354 
 4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
 0 800.000 0 800.000 800.000 0 0 800.000 

   wykonanie 0 324.463 0 324.463 323.054 0 1.409 324.463 
 5. Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 

PoŜarnej 
 26.622 77.522 0 104.144 102.761 0 1.383 104.144 

   wykonanie 26.622 77.523 0 104.145 102.436 0 1.709 104.145 
 6. Szkoły podstawowe  65.777 441.665 0 507.442 493.565 0 13.877 507.442 
   wykonanie 69.256 427.124 0 496.380 471.987 0 24.393 496.380 
 7. Szkoły podstawowe specjalne  3.293 7.544 0 10.837 10.837 0 0 10.837 
   wykonanie 3.334 7.435 0 10.769 5.006 0 5.763 10.769 
 8. Przedszkola   0 3.000 0 3.000 3.000 0 0 3.000 
   wykonanie 0 3.000 0 3.000 3.000 0 0 3.000 
 9. Gimnazja  2.267 8.885 0 11.152 10.862 0 290 11.152 
   wykonanie 2.218 7.557 0 9.775 2.175 0 7.600 9.775 
10. Gimnazja specjalne  2 0 0 2 2 0 0 2 
   wykonanie 2 0 0 2 2 0 0 2 
11. Licea ogólnokształcące  38.106 122.278 0 160.384 157.947 0 2.437 160.384 
   wykonanie 38.106 122.613 0 160.719 138.212 0 22.507 160.719 
12. Szkoły zawodowe  86.354 320.600 0 406.954 402.087 0 4.867 406.954 
   wykonanie 85.770 192.709 0 278.479 219.397 0 59.082 278.479 
13. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  7.423 30.500 0 37.923 28.000 0 9.923 37.923 
   wykonanie 7.423 33.622 0 41.045 21.565 0 19.480 41.045 
14. Placówki opiekuńczo-wychowawcze  92.794 31.050 0 123.844 110.956 0 12.888 123.844 
   wykonanie 92.793 30.537 0 123.330 28.634 0 94.696 123.330 
15. Domy pomocy społecznej  65.606 15.908 0 81.514 76.775 0 4.739 81.514 
   wykonanie 65.606 47.483 0 113.089 76.351 0 36.738 113.089 
16. Ośrodki wsparcia  2.002 1.050 0 3.052 3.052 0 0 3.052 
   wykonanie 2.002 1.815 0 3.817 2.378 0 1.439 3.817 
17. Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na 

ubezp. społ.  
 506 9.020 0 9.526 9.526 0 0 9.526 

   wykonanie 506 16 0 522 400 0 122 522 
18. Świetlice szkolne  106.105 1.923.370 0 2.029.475 1.950.136 0 79.339 2.029.475 
   wykonanie 106.722 1.696.707 0 1.803.429 1.710.331 0 93.098 1.803.429 
19. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  53.216 167.595 0 220.811 211.680 0 9.131 220.811 
   wykonanie 53.218 163.876 0 217.094 187.933 0 29.161 217.094 
20. Przedszkola   133.276 1.966.844 0 2.100.120 2.008.071 0 92.049 2.100.120 
   wykonanie 147.323 1.838.362 0 1.985.685 1.827.503 0 158.182 1.985.685 
21. Internaty i bursy szkolne  333.648 2.164.384 0 2.498.032 2.361.736 0 136.296 2.498.032 
   wykonanie 333.648 1.936.430 0 2.270.078 1.919.865 0 350.213 2.270.078 
22. Kolonie i obozy oraz inne formy 

wypoczynku dzieci i młodzieŜy szkolnej, a 
takŜe szkolenia młodzieŜy 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

   wykonanie 0 57.408 0 57.408 57.408 0 0 57.408 
23. Szkolne schroniska młodzieŜowe  5.103 277.697 0 282.800 277.697 0 5.103 282.800 
   wykonanie 5.104 272.207 0 277.311 263.434 0 13.877 277.311 
24. Schroniska dla zwierząt  7.824 28.900 0 36.724 36.724 0 0 36.724 
   wykonanie 7.825 33.445 0 41.270 13.992 0 27.278 41.270 
  RAZEM  1.253.081 12.778.712 0 14.031.793 13.636.314 0 395.479 14.031.793 
   wykonanie 1.274.324 11.764.299 0 13.038.623 11.635.970 0 1.402.653 13.038.623 

 
 

Załącznik Nr 12 
 
PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA SAMORZ ĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2003 ROK 

    Bud Ŝet Wykonanie 
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony po 

zmianach 
kwota strukt. 3:1 3:2 

    -1- -2- -3- % % % 
921   KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.70 6.085 7.738.537 7.738.537 100,0 115,4 100,0 
 92106  Teatry dramatyczne i lalkowe 1.450.000 1.597.800 1.597.800 20,6 110,2 100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 1.450.000 1.597.800 1.597.800 100,0 110,2 100,0 
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  910003A Dotowanie działalności bieŜącej Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie 1.450.000 1.477.000 1.477.000 100,0 101,9 100,0 
  910006A Dotowanie instytucji kultury - Obchody 650-lecia Olsztyna (A-PW) 0 40.000 40.000 100,0 0,0 100,0 
  910151C Dotowanie działalności bieŜacej OTL - dotacja celowa z BP 0 80.800 80.800 100,0 0,0 100,0 
 92109  Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 1.489.000 2.159.000 2.159.000 27,9  145,0 100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 1.489.000 2.159.000 2.159.000 100,0 145,0 100,0 
  910351W Dotowanie instytucji kultury - Obchody 650-lecia Olsztyna (W-GW) 0 100.000 100.000 100,0 0,0 100,0 
  910355W Dotowanie działalności bieŜącej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie 1.489.000 2.059.000 2.059.000 100,0 138,3 100,0 
 92110  Galerie i biura wystaw artystycznych 682.085 723.285 723.285 9,3 106,0 100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 682.085 723.285 723.285 100,0 106,0 100,0 
  910001A Dotowanie działalności bieŜącej Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie 682.085 697.085 697.085 100,0 102,2 100,0 
  910150C Dotowanie działalności bieŜącej BWA - dotacja celowa z BP 0 26.200 26.200 100,0 0,0 100,0 
 92114  Pozostałe instytucje kultury 695.000 745.452 745.452 9,6 107,3 100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 695.000 745.452 745.452 100,0 107,3 100,0 
  910357W Dotowanie działalności bieŜącej Olsztyńskiego Planetarium i Obserwat. 695.000 710.452 710.452 100,0 102,2 100,0 
  910366W Dotowanie instytucji kultury - obchody 650-lecia Olsztyna (W-GW) 0 35.000 35.000 100,0 0,0 100,0 
 92116  Biblioteki 2.390.000 2.513.000 2.513.000 32,5 105,1 100,0 
  2550W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla instytucji kultury 2.390.000 2.513.000 2.513.000 100,0 105,1 100,0 
  910359W Dotowanie działalności bieŜącej Miejskiej Biblioteki Publicznej 2.390.000 2.505.000 2.505.000 100,0 104,8 100,0 
  910366W Dotowanie instytucji kultury - obchody 650-lecia Olsztyna (W-GW) 0 8.000 8.000 100,0 0,0 100,0 
     OGÓŁEM 6.706.085 7.738.537 7.738.537  115,4 100,0 

 
 

Załącznik Nr 13 
 
PLAN I WYKONANIE DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH PR ZEDSZKOLI, SZKÓŁ, I PLACÓWEK 
OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH W 2003 ROKU 

    BudŜet Wykonanie 
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa uchwalony po 

zmianach 
kwota strukt.   

    -1- -2- -3- % % % 
801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 4.525.316 5.775.090 5.770.598 60,2 127,5 99,9 
 80101  Szkoły podstawowe 773.787 923.516 923.516 16,0 119,4 100,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 324.481 442.829 442.829 48,0 136,5 100,0 
  913370W Dotowanie Społecznej Szkoły Podstawowej "101" 144.394 185.039 185.039 48,0 128,1 100,0 
  913371W Dotowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Absolwent" 180.087 257.790 257.790 48,0 143,1 100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. 

niŜ JST oraz os. fiz. 
449.306 480.687 480.687 52,0 107,0 100,0 

  913375W Dotowanie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Rodziny 449.306 480.687 480.687 52,0 107,0 100,0 
 80102  Szkoły podstawowe specjalne 351.954 535.868 535.868 9,3 152,3 100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. 

niŜ JST oraz os. fiz. 
351.954 535.868 535.868 100,0 152,3 100,0 

  913376W Szkoła Podstawowa dla Dz. z Aut. i Niepełnosprawnościami SprzęŜonymi 351.954 535.868 535.868 100,0 152,3 100,0 
 80110  Gimnazja 342.774 1.377.816 1.377.815 23,9 402,0 100,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 322.792 412.544 412.543 29,9 127,8 100,0 
  913380W Dotowanie Społecznego Gimnazjum "101" 60.603 82.560 82.560 29,9 136,2 100,0 
  913381W Dotowanie Niepublicznej Szkoły "Absolwent" (G) 17.815 29.294 29.294 29,9 164,4 100,0 
  913382W Dotowanie Gimnazjum Katolickiego 192.095 256.822 256.822 29,9 133,7 100,0 
  913383W Dotowanie Społecznego Gimnazjum "AURA" 11.877 0 0 29,9 0,0 0,0 
  913385W Dotowanie Autorskiego Gimnazjum Akademickiego 40.402 43.868 43.867 29,9 108,6 100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. 

niŜ JST oraz os. fiz. 
19.982 965.272 965.272 70,1 4.830,7 100,0 

  913384W Dotowanie Katolickiego Gimnazjum im. Świętej Rodziny 19.982 26.620 26.620 70,1 133,2 100,0 
  913386W Dotowanie Stow.Ed."MłodzieŜ Przyszłością Regiou" - gimnazjum 0 938.652 938.652 70,1 0,0 100,0 
 80120  Licea ogólnokształc ące 1.986.817 2.236.731 2.235.843 38,7 112,5 100,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.986.817 2.236.731 2.235.843 100,0 112,5 100,0 
  913020A Dotowanie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego 165.073 196.177 196.177 100,0 118,8 100,0 
  913021A Dotowanie Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego "Kastalia" 127.902 106.745 106.745 100,0 83,5 100,0 
  913022A Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego "EPROM" 122.170 188.343 188.343 100,0 154,2 100,0 
  913023A Dotowanie II Ogólnokształcącego Liceum Ekologicznego "Aura" 147.886 143.226 143.226 100,0 96,8 100,0 
  913024A Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego "GLOB" 101.921 135.614 134.726 100,0 132,2 99,3 
  913025A Dotowanie Prywatnego Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 114.536 146.178 146.178 100,0 127,6 100,0 
  913026A Dotowanie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 561.179 702.003 702.003 100,0 125,1 100,0 
  913027A Dotowanie Pryw. Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 119.204 128.085 128.085 100,0 107,5 100,0 
  913028A Dotowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (po SZ) 7.725 0 0 100,0 0,0 0,0 
  913029A Dotowanie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (po SP) 7.725 0 0 100,0 0,0 0,0 
  913030A Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po SP) 67.132 55.631 55.631 100,0 82,9 100,0 
  913031A Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy W-M ZDZ (po SZ) 82.916 77.028 77.028 100,0 92,9 100,0 
  913033A Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Mickiewicza) 42.458 8.171 8.171 100,0 19,2 100,0 
  913054A Dotowanie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 318.990 349.530 349.530 100,0 109,6 100,0 
 80123  Licea profilowane 63.140 0 0 0,0 0,0 0,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 63.140 0 0 0,0 0,0 0,0 
  913032A Dotowanie Liceum Profilowanego dla Dorosłych 63.140 0 0 0,0 0,0 0,0 
 80130  Szkoły zawodowe 1.006.844 701.159 697.556 12,1 69,3 99,5 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1.006.844 701.159 697.556 100,0 69,3 99,5 
  913010A Dotowanie Warmińsko - Mazurskiej Szkoły Rzemiosła Izby Rzemieślniczej 105.817 121.841 121.841 100,0 115,1 100,0 
  913011A Dotowanie Technikum Zawodowego "Bio-Cosmetics-Studio" 56.419 64.697 64.697 100,0 114,7 100,0 
  913040A Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego TWP 101.294 38.064 38.064 100,0 37,6 100,0 
  913041A Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego W-M ZDZ 191.036 153.986 153.986 100,0 80,6 100,0 
  913042A Dotowanie Szkoły Europejskiej "Eurocollege" (do VIII Szk.Bank.i Fin.) 27.736 23.752 23.752 100,0 85,6 100,0 
  913043A Dotowanie Rocznego Policealnego Studium Finansów 9.912 5.361 5.361 100,0 54,1 100,0 
  913044A Dotowanie Szkoły Informatyki i Internetu 13.868 10.095 10.095 100,0 72,8 100,0 
  913046A Dotowanie Szkoły Policealnej PTE 38.762 23.630 23.630 100,0 61,0 100,0 
  913047A Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego GLOB 13.273 3.750 375 100,0 2,8 10,0 
  913048A Dotowanie Policealnego Studium Reklamy 19.949 14.692 14.692 100,0 73,6 100,0 
  913049A Dotowanie Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony 102.163 58.097 58.097 100,0 56,9 100,0 
  913050A Dotowanie Policealnego Studium Farmaceutycznego 48.957 34.683 34.683 100,0 70,8 100,0 
  913051A Dotowanie Studium Policealnego OSKAR 187.946 94.115 94.115 100,0 50,1 100,0 
  913052A Dotowanie Policealnego Studium Zawodowego Stow.Księg. w Polsce 37.632 13.041 13.041 100,0 34,7 100,0 
  913053A Dotowanie Studium Policealnego "Bio-Cosmetics-Studio" 29.721 22.831 22.831 100,0 76,8 100,0 
  913055A Dotowanie Policealnej Szkoły "Laurentius" 22.359 18.524 18.296 100,0 81,8 98,8 
854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3.420.408 3.812.564 3.812.564 39,8 111,5 100,0 
 85403  Specjalne o środki szkolno-wychowawcze 819.876 1.069.896 1.069.896 28,1 130,5 100,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 819.876 1.069.896 1.069.896 100,0 130,5 100,0 
  913005A Dotowanie Ośrodka Rehabilitacyjno - Wychowawczego 819.876 1.069.896 1.069.896 100,0 130,5 100,0 
 85404  Przedszkola 1.257.220 1.588.349 1.588.349 41,7  126,3  100,0 
  2540W Dotacja podmiotowa z budŜetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 774.099 780.756 780.756 49,2  100,9  100,0 
  913355W Dotowanie Przedszkola Waldorfskiego 58.710 82.268 82.268 49,2  140,1  100,0 
  913356W Dotowanie Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" 193.056 238.711 238.711 49,2  123,6  100,0 
  913357W Dotowanie Niepublicznego Przedszkola "Nad Jeziorem" 26.869 62.939 62.939 49,2  234,2  100,0 
  913358W Dotowanie Przedszkola im. Świętej Rodziny 48.768 58.640 58.640 49,2  120,2  100,0 
  913359W Dotowanie Przedszkola "Dorotka" 75.177 0 0 49,2    0,0    0,0 
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  913364W Przedszkole "PATRYK" 133.573 76.017 76.017 49,2   56,9  100,0 
  913365W Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" 237.946 262.181 262.181 49,2  110,2  100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. 

niŜ JST oraz os. fiz. 
483.121 807.593 807.593 50,8  167,2  100,0 

  913361W Dotowanie Archidiecezjalnego Przedszkola 205.787 265.375 265.375 50,8  129,0  100,0 
  913362W Przedszkole w Olsztynie 277.334 542.218 542.218 50,8  195,5  100,0 
 85405  Przedszkola specjalne 1.343.312 1.154.319 1.154.319 30,3   85,9  100,0 
  2590W Dotacje podmiotowe z budŜetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. 

niŜ JST oraz os. fiz. 
1.343.312 1.154.319 1.154.319 100,0   85,9  100,0 

  913363W Przedszkole Specjalne w Olsztynie 1.343.312 1.154.319 1.154.319 100,0   85,9  100,0 
      OGÓŁEM 7.945.724 9.587.654 9.583.162  120,6 100,0 

 
Załącznik Nr 14 

 
ZADANIA WŁASNE GMINY ZLECANE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE Z ALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW 
PUBLICZNYCH, NIE DZIAŁAJ ĄCYM W CELU OSIĄGNIĘCIA ZYSKU W 2003 ROKU 

Klasyfikacja 
Dział Rozdział Nazwa 

Nazwa zadania Plan dotacji na 
01.01.2003. 

Plan dotacji na 
31.12.2003. 

Przekazane 
dotacje w 2003 

roku 
1 2 3 4 5 6 7 

630   Turystyka   30 000 30 000 30 000 
  63095 Pozostała działalność Turystyka piesza, rowerowa i wodna 30 000 30 000 30 000 
754   Bezpieczeństwo publiczne i 

ochrona przeciwpoŜarowa 
  0 95 620 95 620 

  75415   Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 0 95 620 95 620 
851   Ochrona zdrowia   24 150 17 952 17 952 
  85195 Pozostała działalność Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia 24 150 17 952 17 952 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 
  150 000 261 000 260 646 

  92120 Ochrona i konserwacja zabytków Wspieranie inicjatyw na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz aktywizacja 
organizacji pozarządowych  

50 000 161 000 160 990 

  92195 Pozostała działalność Promowanie kultury Olsztyna oraz edukacja kulturalna mieszkańców Olsztyna 100 000 100 000 99 656 
926   Kultura fizyczna i sport   400 000 400 000 385 991 
  92695 Pozostała działalność Doskonalenie sportowe dzieci i młodzieŜy 400 000 400 000 385 991 
Ogółem kwota dotacji                                 604 150 804 572 790 209 

 
 

Załącznik Nr 15  
 
PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK 
 

 
 

Załącznik Nr 16 
 
PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUND USZU OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK 
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Załącznik Nr 17 
 
PLAN I REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDU SZU GOSPODARKI ZASOBEM 
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2003 ROK 
 
 

 
 
 

Załącznik Nr 18 
 
INFORMACJA O REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU 
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku  
Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) działania związane z 
profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 
oraz dotyczące integracji społecznej naleŜą do zadań 
własnych gminy i są realizowane w postaci gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, finansowanego z dochodów gminy, których 
źródłem pochodzenia są opłaty za wydawane zezwolenia 
na sprzedaŜ alkoholu. Środki finansowe, o których mowa 
wnoszone są na rachunek gminy w trzech ratach w 
terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego 
roku kalendarzowego i zgodnie z art. 182 w/w ustawy 
mogą być przeznaczane jedynie na realizację zadań 
gminnego programu. Gminny Program Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. 
został przyjęty przez Radę Miasta Olsztyn w dniu 30 
grudnia 2002 roku uchwałą Nr IV/31/02. Zmiany 
wprowadzone uchwałami Rady Miasta Olsztyn Nr V/58/03 
z dnia 29 stycznia 2003 roku i Nr X/145/03 z dnia 28 maja 
2003 roku dotyczyły zmiany terminu wejścia w Ŝycie 
uchwały (z zapisu „uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na zapis 
„uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia”) oraz zmiany 
brzmienia zadania gminnego programu w związku 
z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która 
spowodowała rozszerzeniu zakresu czwartego zadania 
gminnego programu o działalność profilaktyczną, 
prowadzoną w formie „pozalekcyjnych zajęć sportowych”. 
Dochody gminy z opłat za korzystanie z zezwoleń 
początkowo projektowane były w wysokości 1.000.000 zł. 
Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano 
pierwotnie w wysokości dochodów, powiększonych o 
niewykorzystane środki finansowe pochodzące z tego 
źródła, które wpłynęły do kasy miejskiej w 2002 roku 
(łącznie 1.085.000 zł). Rada Miasta Olsztyn uchwałą Nr 
XI/159/03 z 25 czerwca 2003 roku dokonała pierwszego 
zwiększenia planu wydatków na realizację Gminnego 
Programu o kwotę 1.180.420 zł, w związku z analogiczną 

zmianą w planie dochodów gminy z tytułu opłat za 
wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ alkoholu. Po 
dokonanych zmianach plan, wydatków na realizację 
Gminnego Programu wynosił 2.265.420 zł. Kolejne 
zwiększenie środków (z tego samego powodu) o kwotę 
174.000 zł nastąpiło w dniu 17 grudnia 2003 roku uchwałą 
Rady Miasta Olsztyn Nr XX/262/03. W związku z tym, plan 
wydatków na realizację Gminnego Programu wyniósł na 
koniec 2003 roku 2.439.420 zł, z czego 600.000 zł 
zaplanowane zostało na remont pomieszczeń przy ul. E. 
Plater 13, który przeprowadzić miał Urząd Miasta Olsztyn. 
Na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn Nr XX/263/03 
z 17 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budŜetu 
Miasta Olsztyn, które w 2003 roku nie wygasają z 
upływem roku budŜetowego ustalono, Ŝe termin realizacji 
remontu w/w obiektu upłynie 30 listopada 2004 roku. W 
2003 roku wydatki na realizację zadań Gminnego 
Programu zostały wykonane na kwotę 1.541.221 zł co 
stanowi 83,8% ogólnego planu. Na niskie wykonanie 
wpłynęła między innymi dwukrotna zmiana planu 
dochodów i jego wzrost o 124,8%. 
 
1. Działalno ść Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii 
UzaleŜnień. 
Plan - 651.581 zł 
Wykonanie – 621.996 zł, tj. 95,5 % 
 
Koszty działalności, o której mowa dotyczą głównie 
zatrudnienia specjalistów, doposaŜenia miejsc pracy w 
niezbędny sprzęt biurowy oraz utrzymania i 
administrowania budynkami przy ul. Pstrowskiego 36,  
ul. Metalowej 5 i Al. Wojska Polskiego 8. Miejski Zespół 
zgodnie z nadanym statutem realizuje zadania własne 
gminy określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości 
m.in. dotyczące przygotowania projektu Gminnego 
Programu i wydatków na jego realizację, realizacji zadań 
Gminnego Programu, udzielania pomocy 
psychospołecznej i prawnej rodzinom zagroŜonym 
przemocą, prowadzenia profilaktyki uzaleŜnień, promocji 
zdrowego stylu Ŝycia i edukacji publicznej, obsługi 
merytorycznej i finansowej gminnej komisji RPA, 
współpracy z administracją rządową i samorządową oraz 
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innymi podmiotami. Struktura wewnętrzna została 
dostosowana do realizacji zadań przez Zespół, w którego 
skład wchodzą: 
1) Ośrodek Pomocy UzaleŜnionym i Ich Rodzinom przy 

ul. Pstrowskiego 36, 
2) Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów UzaleŜnień 

przy ul. Metalowej 5, 
  3) Dział Strategii przy Al. Wojska Polskiego 8. 
Miejski Zespół łącznie dysponował 17 etatami 
specjalistów, w tym 4 tzw. okresowymi, tj. w okresie od  
1 lipca do 31 grudnia. Ośrodek Pomocy UzaleŜnionym i 
Ich Rodzinom i Poradnia Psychoprofilaktyki Problemów 
UzaleŜnień prowadzą działania mające na celu 
zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi uzaleŜnień w 
społeczności, indywidualne działania diagnostyczne szkód 
zdrowotnych, społecznych, psychologicznych powstałych 
na skutek uzaleŜnienia i współuzaleŜnienia, indywidualne i 
grupowe działania ukierunkowane na zmianę 
patologicznych mechanizmów uzaleŜnienia, uczenia 
umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji i 
zmiany postaw Ŝyciowych, indywidualne i grupowe 
działania ukierunkowane na usuwanie lub łagodzenie 
zaburzeń funkcjonowania u członka rodziny powstałych 
wskutek przewlekłego stresu związanego z Ŝyciem w 
rodzinie z osobą uzaleŜnioną. Obie placówki korzystają z 
programu ewidencyjnego klientów, według którego w 2003 
roku do Ośrodka i Poradni przyjęto 1.137 osób, z czego 
690 to kobiety, a 447 to męŜczyźni (ogółem liczba przyjęć 
w placówkach wynosi około 9.000). Osoby zgłaszające się 
do Ośrodka i Poradni korzystały z form pomocy takich jak: 
konsultacje specjalistów, porada terapeutyczna, 
indywidualna sesja terapeutyczna, spotkania grupowe. 
Sześciu specjalistów pracujących w Dziale Strategii 
realizuje zadania statutowe jednostki i zadania gminnego 
programu, m.in.: 
  - organizacja szkoleń,  
  - organizacja imprez profilaktycznych dla mieszkańców 

Olsztyna, 
  - koordynacja i nadzór działań z zakresu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów uzaleŜnień w jednostkach 
organizacyjnych gminy (szkoły, placówki opiekuńczo-
wychowawcze) oraz w stowarzyszeniach, 

  - diagnozowanie, monitorowanie problemów uzaleŜnień, 
  - ewaluację skuteczności oddziaływań profilaktycznych 

we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badań 
społecznych. 

Ponadto pracownicy działu prowadzili Pomarańczowy 
Punkt, przeznaczony dla rodziców i opiekunów dzieci 
sprawiających kłopoty z powodu spoŜywania napojów 
alkoholowych oraz Punkt „Stop Przemocy”, którego 
działalność adresowana jest do ofiar i sprawców 
przemocy w rodzinie.  
 
2. Zwiększenie dost ępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób  uzale Ŝnionych od alkoholu. 
Plan - 48.939 zł 
Wykonanie – 42.531 zł, tj. 86,9 % 
 

1. W zakresie udzielania przez Ośrodek Pomocy 
UzaleŜnionym i Ich Rodzinom oraz Poradnię 
Psychoprofilaktyki Problemów UzaleŜnień Miejskiego 
Zespołu pomocy osobom uzaleŜnionym (dorosłym i do 18 
roku Ŝycia): 
1) w okresie od marca do grudnia udzielane były 

konsultacje psychologiczne i psychiatryczne osobom 
zgłaszającym się do Ośrodka i Poradni; łącznie 
udzielono 485 konsultacji, które zostały odnotowane w 
dokumentacji osób, 

2)  w miesiącu wrześniu zorganizowano dwugodzinne 
konsultacje seksuologa dla 25 osób z problemem 
alkoholowym oraz ich partnerów. 

 
2. W zakresie realizacji programów dla osób 

uzaleŜnionych: 
1) zorganizowano zajęcia warsztatowe pracy nad 

destrukcją alkoholową w ilości 39 godzin, w zajęciach 
uczestniczyły 22 osoby – klienci Ośrodka, 

2) zorganizowano dla klientów Ośrodka treningi pracy 
nad złością w ilości 30 godzin, uczestniczyło 18 osób, 

3) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z 
Problemami UzaleŜnień „ALFA” w Olsztynie 
zorganizowało i przeprowadziło 130 godzin treningów i 
warsztatów: motywujących do utrzymania abstynencji, 
uczenia umiejętności słuŜących dalszemu zdrowieniu, 
rehabilitacji społecznej i rodzinnej dla mieszkańców 
Olsztyna.  

Łącznie w zajęciach udział wzięło 109 osób. 
 

3. W zakresie realizacji programów edukacyjnych, 
edukacyjno-motywujących dla bezrobotnych, bezdomnych 
naduŜywających i mających problemy alkoholowe: 
1) w Schronisku dla Bezdomnych zostały zorganizowane 

i przeprowadzone przez instruktora terapii uzaleŜnień: 
- 69-godzinne zajęcia motywujące do podjęcia 

leczenia, z których skorzystało 25 osób, 
- 14-godzinne zajęcia na podstawie programu TAZA 

(trening asertywnych zachowań abstynenckich) i 
16-godzinne zajęcia pracy nad uznaniem 
bezsilności wobec alkoholu w oparciu o I Krok AA, 
łącznie w zajęciach uczestniczyło 20 osób, 

2) w ramach integracji społecznej osób uzaleŜnionych 
Miejski Zespół rozpoczął działania z zakresu 
aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych 
korzystających z pomocy Ośrodka i Poradni; 
psycholog z zakresu poradnictwa zawodowego udzielił 
konsultacji indywidualnych, uczestniczył w pracach 
klienta nad opracowywaniem indywidualnego planu 
rozwoju zawodowego oraz prowadził zajęcia grupowe; 
tą formą pomocy objętych zostało około 40 osób; 
spośród nich wyłoniono grupę 7 osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej; w związku z 
tym zaproponowano im szkolenie pn. 
„Samozatrudnienie, czyli co zrobić, Ŝeby zarobić”; 
program szkoleniowy obejmował zajęcia teoretyczne i 
warsztatowe w zakresie marketingowej koncepcji firmy 
i finansowania działalności firmy; uczestnicy programu 
przygotowali własne pomysły wdroŜenia działań 
zarobkowych, które będą dopracowywane w trakcie 
indywidualnych spotkań z specjalistami w zakresie 
rynku pracy; ponadto psycholog dwukrotnie spotkał się 
grupą 10 bezdomnych wytypowanych przez opiekuna 
w schronisku, które nie zgłaszały problemu 
alkoholowego tylko problem z pracą; w trakcie 
spotkania zaproponowano 6 osobom uczęszczanie na 
spotkania indywidualne, które odbywały się w Ośrodku 
przy ul. Pstrowskiego 36; w efekcie 3 osobom 
zaproponowano pomoc terapeutów uzaleŜnień 
i równocześnie pomoc w poszukiwaniu pracy.  

 
4. W zakresie organizacji szkoleń:  

1) Miejski Zespół 30 marca 2003 roku zorganizował 
konferencję pn. „UzaleŜnienia a dysfunkcje 
psychospołeczne” pod patronatem Prezydenta Miasta; 
uczestniczyło około 150 osób, 

2) w dniach 11-14 czerwca odbyła się zorganizowana 
przez MOPS ogólnopolska konferencja „Trzy schody 
Tak Blisko – Tak Daleko” pod patronatem Prezydenta 
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Miasta z okazji Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych; uczestniczyło około 80 osób, 

3) w dniach 3-5 października Miejski Zespół wspólnie z 
Olsztyńskim Stowarzyszeniem Pomocy Telefonicznej 
w Olsztynie zorganizował międzynarodową 
konferencję pn. „Terapia słuchania i zaprzyjaźniania 
się – alkoholik i jego rodzina – trudni rozmówcy”; 
uczestniczyło z niej około 80 osób. 

 
5. W zakresie opracowania i druku materiałów zostały 

opracowane i wykonane materiały informacyjne, 
szkoleniowe z zakresu problematyki uzaleŜnień oraz 
zakupione niezbędne materiały do realizacji działań w 
zadaniu 2 Gminnego Programu. 
Nie zrealizowano natomiast: 
- wydatku w wysokości 6.000 zł przewidzianego na 

programy pomocy dla osób uzaleŜnionych z powodu 
braku spełniających standardy ofert podmiotów 
zewnętrznych, 

- wydatku w wysokości 4.000 zł na pomoc osobom 
mającym problemy wychowawcze, ze względu na brak 
zapotrzebowania ze strony osób uzaleŜnionych. 

 
3. Udzielanie rodzinom, w których wyst ępuj ą 
problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i 
prawnej, a w szczególno ści ochrony przed przemoc ą 
w rodzinie.  
Plan - 326.750 zł 
Wykonanie -  277.295 zł, tj. 84,9 %  
 

1. W zakresie udzielanie indywidualnej pomocy 
psychologicznej i prawnej ofiarom przemocy w ramach 
działania punktów konsultacyjnych: 
1) od stycznia 2003 roku kontynuowana jest działalność 

punktu konsultacyjnego „Stop Przemocy” 
mieszczącego się w pomieszczeniach Miejskiego 
Zespołu przy al. Wojska Polskiego 8; udzielaniem 
pomocy ofiarom przemocy w ramach pierwszego 
kontaktu zajmuje się pracownik Miejskiego Zespołu. 
Pracując od poniedziałku do piątku, w ciągu całego 
roku odbył 138 spotkań indywidualnych i 
przeprowadził 195 rozmów telefonicznych; w 61 
przypadkach po pomoc zgłosiły się kobiet-ofiary, w 2 
sprawcy przemocy (takŜe kobiety), w 12 świadkowie 
przemocy; w poniedziałki ofiary korzystają z pomocy 
specjalistów; w takcie 102 godzin dyŜurów prawnika 
udzielono porad 131 osobom; zakres spraw dotyczył 
wszczęcia postępowania przygotowawczego o 
znęcanie fizyczne i moralne, rozdzielności majątkowej, 
obowiązku alimentacyjnego, separacji, rozwodu, 
ubezwłasnowolnienia oraz terminów obowiązujących 
w sprawach cywilnych i karnych; psycholog udzielił 
pomocy 50 osobom, z czego 21 osób korzystało 
więcej, niŜ z jednego spotkania, 

2) od marca do grudnia 2003 roku udzielana była pomoc 
kobietom i dzieciom ofiarom przemocy domowej 
przebywającym w  Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
„Caritas” przy ul. Grunwaldzkiej 45; punkt był czynny 
codziennie; w ramach pierwszego kontaktu pedagog 
(ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie) udzielał wsparcia, motywował kobiety do 
podjęcia działań we własnej obronie i zmierzających 
do zmiany sytuacji, w jakiej się znalazły, doradzał i 
wspomagał matki w kwestiach opiekuńczo –
wychowawczych, wspierał takŜe kobiety podczas 
rozpraw sądowych; w trakcie pobytu w Ośrodku ofiary 
korzystały takŜe z edukacji w zakresie przemocy; 
łącznie z pomocy skorzystało 10 kobiet i 18 dzieci, 
których pobyt trwał do 3 miesięcy oraz 10 kobiet i 13 
dzieci przebywających powyŜej 3 miesięcy; łącznie 

udzielono 226 porad w zakresie doradztwa i pomocy 
opiekuńczo wychowawczej, odbyło się 208 spotkań 
mających na celu koordynację i wsparcie ofiar w 
działaniach wyjścia z kryzysu, 54 spotkania 
indywidualne edukacyjne, 19 spotkań z dziećmi na 
zajęciach plastyczno-technicznych oraz 6 wyjazdów 
na rozprawy sądowe, 

3) stowarzyszenie Centrum Pomocy Rodzinie w 
Olsztynie w okresie od marca do maja i od września 
do grudnia prowadziło punkt informacyjno-
konsultacyjny w siedzibie stowarzyszenia przy ul. 
Kopernika 45; punktu był czynny od poniedziałku do 
piątku; ofiary przemocy lub osoby będące w sytuacji 
kryzysowej otrzymały profesjonalną pomoc 
psychologiczną i prawną; łącznie w powyŜszym 
okresie odbyto 565 godzin dyŜurów w ramach 
pierwszego kontaktu, 265 godzin porad prawnych i 
202 godziny pracy psychologa, 

4) Olsztyńskie Stowarzyszenie „Stokrotka” w okresie 
kwiecień-czerwiec 2003 r. prowadziło punkt 
konsultacyjny przy al. Wojska Polskiego 35; kobiety-
ofiary przemocy skorzystały z 87 porad prawnych i 
pomocy pracownika socjalnego, który prowadził 
poradnictwo socjalne w punkcie, w 4 przypadkach 
interweniował w sprawach dotyczących mieszkania, w 
5 przypadkach pomógł w uzyskanie zasiłku dla matek 
z dziećmi oraz przeprowadził 2 interwencje 
środowiskowe. 

 
2. W zakresie realizacji zajęć edukacyjnych dla ofiar 

przemocy domowej uczestniczących w spotkaniach grup 
wsparcia: 
1) w okresie kwiecień-grudzień pedagog, absolwent 

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
zrealizował zajęcia edukacyjne dla kobiet ofiar 
przemocy korzystających z pomocy punktu „Stop 
Przemocy”; zajęcia odbywały się w godzinach 
popołudniowych w pomieszczeniach Miejskiego 
Zespołu przy al. Wojska Polskiego 8; na zajęciach były 
omawiane zagadnienia m.in. radzenia sobie z 
przemocą oraz zadbania o własne bezpieczeństwo; 
zajęcia miały charakter rotacyjny i uczestniczyło w nich 
od 5 do 10 osób, 

2) Miejski Zespół w październiku 2003 roku podpisał 
porozumienie z Caritas w Olsztynie dotyczące 
współpracy w zakresie opracowania i 
przeprowadzenia zajęć szkoleniowych na temat 
umiejętności interpersonalnych, budowania poczucia 
własnej wartości z elementami treningu asertywności 
dla kobiet, które schroniły się w Ośrodku z powodu 
doznawanej przemocy w domu; program został 
opracowany przez specjalistę-psychologa Miejskiego 
Zespołu i zrealizowany w Ośrodku Caritas ul. 
Grunwaldzkiej 45; cele programu zostały określone 
następująco: nauka umiejętności związanych z 
kompetencjami społecznymi – komunikowanie 
interpersonalne, praca w zespole, empatia, budowanie 
poczucia własnej wartości i zaufania do siebie poprzez 
odnalezienie w sobie potencjału i mocnych stron 
osobowości, nauka skutecznego wyraŜania siebie w 
kontaktach międzyludzkich, bez naruszania praw 
innych ludzi; w zajęciach uczestniczyły 4 kobiety,  

3) w grudniu 2003 roku zorganizowano zajęcia 
edukacyjne dla kobiet-ofiar przemocy i ich dzieci 
przebywających w Ośrodku Caritas przy ul. 
Grunwaldzkiej; zajęcia prowadzone były przez 
psychologa i pedagoga i dotyczyły relacji i ról w 
rodzinie, rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb 
członków rodziny, rozpoznawaniu i okazywaniu uczuć; 
w zajęciach uczestniczyło 6 kobiet i 10 dzieci.  
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3. W ramach terapii ofiar przemocy domowej 

prowadzonej przez specjalistów, w terminie od marca do 
grudnia 2003 roku psycholog kliniczny prowadził 
psychologiczną terapię indywidualną osób 
doświadczających przemocy ze strony najbliŜszych 
zgłaszających się i korzystających z pomocy punktu „Stop 
przemocy” przy Al. Wojska Polskiego 8. Z terapii 
skorzystało łącznie 37 osób (35 kobiet, 2 męŜczyzn) w 
tym 1 małŜeństwo. 22 osoby skorzystały z jednorazowych 
porad i konsultacji, 15 osób uczestniczyło w wielokrotnych 
spotkaniach terapeutycznych. Wszystkie osoby 
korzystające z terapii doznawały przemocy fizycznej i 
psychicznej ze strony współmałŜonków, partnerów, 
rodziców.  
 

4. W zakresie prowadzenia mediacji w rodzinach 
przeprowadzone zostały mediacje dwóch rodzin, które 
zgłosiły się do Centrum Pomocy Rodzinie  
ul. Kopernika 45. Osobom zgłaszającym się do punktu 
„Stop przemocy” ze względu na stan zdrowia i sytuację 
domową nie zalecano korzystania z tej formy pomocy. 
 

5. W zakresie budowania olsztyńskiego systemu 
pomocy ofiarom przemocy w 2003 roku przeprowadzono 
szkolenie grup zawodowych w ramach dzielnicowych 
zespołów interwencji kryzysowej. Uczestniczyło w nich 16 
osób – pedagogów, kuratorów sądowych, przedstawicieli 
organizacji pozarządowych pracujących na terenie 
Osiedla Pieczewo. 
 

6. W zakresie realizacji programów terapeutycznych 
dla dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym, 
doświadczających przemocy w rodzinie Stowarzyszenie 
„Stokrotka” zrealizowało program terapeutyczny dla dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym z terenu Olsztyna. 
Praca odbywała się w dziesięciu grupach. Do czerwca 
pomocą objętych zostało 49 dzieci (6 grup), od listopada 
do grudnia 43 dzieci (4 grupy). Łącznie sfinansowano 537 
godzin pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone były przez 
wykwalifikowaną kadrę Stowarzyszenia. Ponadto 
zrealizowany został (równieŜ przez stowarzyszenie) 60-
godzinny program terapii indywidualnej dzieci po 
doświadczeniach przemocy (takŜe seksualnej). W 
programie uczestniczyło 8 dzieci (5 dziewczynek i 3 
chłopców) w wieku od 10 do 17 lat. Pomocą zostali objęci 
takŜe rodzice – 6 osób. 
  

7. W zakresie dofinansowania obozów i kolonii dla 
dzieci i młodzieŜy z rodzin z problemem alkoholowym, 
doświadczających przemocy w rodzinie: 
1) na podstawie podpisanego porozumienia z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej Miejski Zespół 
dofinansował pobyt 206 dzieci z rodzin zagroŜonych 
uzaleŜnieniami podczas letniego wypoczynku w 
terminach 30.06.-2.07., 18-31.07., 14-27.08., 16-
29.08. na łączną kwotę 106.000 zł; wypoczynek letni 
zorganizowano w Stegnie, Jarosławiu, Jabłonce, 
Gdańsku i Darłowie; zakwalifikowanie dzieci do 
uczestnictwa w koloniach zostało dokonane przez 
MOPS w Olsztynie; w trakcie wypoczynku letniego 
dzieci uczestniczyły w programie zajęć opracowanym 
przez pracowników MOPS,  

2) dofinansowano koszty letniego wypoczynku 
organizowanego przez Olsztyńskie Stowarzyszenie 
„Stokrotka”; w obozie terapeutycznym będącym 
częścią całorocznej pracy terapeutycznej z dziećmi 
uczestniczyło 44 dzieci z terenu Olsztyna; obóz odbył 
się w terminie 7-20.07.2003 roku w Zakopanem; 
zajęcia prowadzone były przez kadrę stowarzyszenia. 

3) zrealizowano programu terapeutycznego dla dzieci 
doświadczających przemocy w rodzinie podczas 
letniego wypoczynku; obóz w Stegnie zorganizowało 
Katolickie Stowarzyszenie Opieki Nad Dzieckiem i 
Rodziną im. św. Brata Alberta w Olsztynie, w terminie 
14-27 sierpnia 2003 roku;  podczas dwutygodniowego 
pobytu zrealizowano 38 godzin zajęć prowadzonych 
przez psychologa i pedagoga; w programie 
uczestniczyło 28 dzieci w wieku 9-15 lat.  

 
8. W zakresie realizacji programów profilaktycznych, 

socjoterapeutycznych w placówkach prowadzonych przez 
miasto, udzielających dzieciom i młodzieŜy profesjonalnej 
pomocy i opieki oraz moŜliwość dofinansowania 
doposaŜenia w sprzęt, prace remontowe zrealizowane 
zostały programy socjoterapeutyczne i profilaktyczno-
terapeutyczne w 2 placówkach prowadzonych przez 
miasto: 
1) w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy przy ul. 

Rzepakowej 12 od lutego do grudnia przeprowadzono 
200-godzinny program socjoterapeutyczny dla 9 dzieci 
z rodzin z problemem alkoholowym objętych opieką 
Ośrodka; zajęcia prowadzone były w formie grup oraz 
spotkań indywidualnych; zakupiono materiały 
niezbędne do realizacji programu, 

2) w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. 
Niedziałkowskiego zrealizowano 152,5 godzinny 
program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Tworzysz 
siebie juŜ dziś”; w zajęciach prowadzonych przez 
pedagoga uczestniczyły dzieci w wieku 12-14 lat 
i młodzieŜ w wieku 15-22 lat; łącznie w zajęciach brały 
udział 33 osoby; w zajęciach uczestniczyła młodzieŜ 
ze Świetlicy Środowiskowej TPD w Olsztynie; w 
ramach zajęć m.in. wykonano prace plastyczne, które 
zostały zawieszone w rodzinnym domu dziecka; 
zakupiono materiały niezbędne do realizacji programu.  

Na podstawie umowy uŜyczenia z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej zostały oddane do bezpłatnego 
uŜywania Ośrodkom Wsparcia przy ul. Wiecherta 23a i ul. 
Rzepakowej 12 następujące rzeczy: materace, tablice, 
piłki, skakanki, do wykorzystania w programach 
profilaktycznych, socjoterapeutycznych realizowanych w 
Ośrodkach. 

 
9. W zakresie udzielania pomocy osobom 

współuzaleŜnionym, dorosłym dzieciom alkoholików 
korzystającym m.in. z pomocy w Ośrodku przy ul. 
Pstrowskiego 36 realizowano następujące programy 
edukacyjne, terapeutyczne, wspierające:  
1) trening pracy nad złością dla osób współuzaleŜnionych 

korzystających z pomocy w Ośrodku ul. Pstrowskiego 
36; uczestniczyło 16 kobiet, 

2) pięć treningów terapeutycznych dla osób 
współuzaleŜnionych – ofiar przemocy, 
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Stokrotka; 
uczestniczyło 45 osób. 

 
10. W zakresie wdraŜania i realizacji programów 

edukacyjnych, korekcyjnych i rehabilitacyjnych dla 
sprawców przemocy i osób stosujących przemoc m.in. 
wobec dzieci Miejski Zespół zrealizował 113- godzinny 
program edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, 
którego głównym celem jest powstrzymanie przemocy. 
Zajęcia miały charakter rotacyjny tzn. kaŜdy nowoprzybyły 
po 2 sesjach indywidualnych włączany był do grupy 
w kaŜdym momencie jej trwania. Spotkania odbywały się 
pomieszczeniach Poradni Psychoprofilaktyki Problemów 
UzaleŜnień przy ul. Metalowej. Łącznie do programu 
zgłosiło się 60 osób, z których 26 podpisało kontrakt na 
uczestnictwo w programie. Pełen program ukończyło 6 
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osób. Większość zgłaszających się męŜczyzn posiadało 
wyroki za znęcanie się nad najbliŜszymi, 3 zostało 
skierowanych przez kuratorów i 9 osób zgłosiło się 
dobrowolnie chcąc zmienić swoje zachowania agresywne. 
Programem (po spotkaniu dyrektora MZPiTU 
z wiceprezesem Sądu Okręgowego) coraz bardziej 
zainteresowani są pracownicy wymiaru sprawiedliwości, 
którzy przy orzekaniu kar dla sprawców przemocy w 
rodzinie mogą zobowiązać ich do uczestnictwa w 
zajęciach.  
 

11. W zakresie opracowania i druku materiałów 
wykonano materiały informacyjne i edukacyjne z zakresu 
problematyki przemocy (ulotki, informatory itp.). Nie 
zrealizowano natomiast kwoty 40.000 zł zaplanowanej na 
uruchomienie pokoju do przesłuchań ofiar przemocy 
domowej tzw. „Niebieskiego Pokoju” ze względu na brak 
na terenie miasta odpowiedniego pomieszczenia, a takŜe 
ze względu na brak porozumień z potencjalnymi 
kontrahentami, tj. Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej oraz policją w zakresie zasad funkcjonowania 
takiego pomieszczenia. 
  
4. Prowadzenie profilaktycznej działalno ści 
informacyjnej i edukacyjnej w szczególno ści dla 
dzieci i młodzie Ŝy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych 
zajęć sportowych.  
Plan - 552.586 zł          
Wykonanie – 515.230 zł, tj. 93,2 % 
 

1. W zakresie diagnozowania i monitorowania 
problemów uzaleŜnień na terenie miasta w miesiącach 
sierpień – październik 2003 roku Uniwersytet Gdański 
wykonał badania i sporządził raport nt. wybranych zjawisk 
patologicznych przy uwzględnieniu wyników badań 
przeprowadzonych w 2000 roku przez Pracownię Badań 
Społecznych w Sopocie. Badanie przeprowadzono na 
2.500 grupie młodzieŜy i 500 osobowej grupie dorosłych 
mieszkańców Olsztyna. Wyniki badań zostały 
przedstawione Prezydentowi Miasta oraz posłuŜą 
do opracowywania strategii i kierunków działania 
Miejskiego Zespołu oraz innych jednostek miejskich 
pracujących na rzecz społeczności miasta Olsztyna, ze 
szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej. 
 

2. W zakresie realizacji programów profilaktycznych 
uŜywania substancji psychoaktywnych, przeciwdziałania 
przemocy dla dzieci i młodzieŜy w szkołach i innych 
placówkach oświatowo-wychowawczych: 
1) w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Gdyńskiej 17 w 

miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowano 88 godzin 
pozalekcyjnych zajęć sportowych przez nauczycieli 
wychowania fizycznego; w zajęciach uczestniczyło 42 
uczniów z klas I-VI, 

2) w Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Zamenhofa 14 w 
miesiącach X-XII.03 r. zrealizowano 180 godzin 
pozalekcyjnych profilaktycznych zajęć „Szkoła po 
lekcjach”; uczestniczyło 25 uczniów z klas 0-III, 

3) w Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niepodległości 
18 w miesiącach  X-XII.03 r. zrealizowano 15 godzin 
zajęć programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego 
„Drops”; uczestniczyło 23 uczniów klas I-V, 

4) w Szkole Podstawowej Nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 
10 – X-XII.03 r. zrealizowano 30- godzinny program 
profilaktyczny „Podaj dalej”; uczestniczyło 13 uczniów 
klas IV, 

5) w Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. śołnierska 26 
zrealizowano: 
- w miesiącach III-V.03 r. 40- godzinny program 

profilaktyczny w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych agresji wśród dzieci oraz promowania 
zdrowego stylu Ŝycia; uczestniczyło 90 uczniów klas 
IV-VI, 

- w miesiącach X-XII.03 r. 30- godzinny program 
profilaktyczny dla uczniów klas IV-VI; uczestniczyło 
do 20 uczniów, 

- w miesiącach IX-XII.03 r. 86 godzin zajęć 
profilaktycznych z zakresu rozwiązywania 
problemów uzaleŜnień; uczestniczyło średnio 18 
uczniów, 

- w miesiącach IX-XII.03 r. 32 godziny pozalekcyjnych 
zajęć sportowych; uczestniczyło 15 uczniów  
klas II-VI, 

6) w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul. Wańkowicza 1 w 
miesiącach XI-XII.03 r. zrealizowano 57 godzin 
programu „Polubić siebie” w klasach I-III; uczestniczyło 
65 uczniów, 

7) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. 
Turowskiego 3 w miesiącach X-XII.03 r. zrealizowano 
80 godzin zajęć z programu „Szkoła dla rodziców” 
adresowanego do rodziców uczniów szkoły 
podstawowej i gimnazjum; uczestniczyło 28 osób, 

8) w Szkole Podstawowej Nr 29 przy ul. Iwaszkiewicza 
44 zrealizowano: 
- w miesiącach IX-XII.03 r.  pozalekcyjne zajęcia 

sportowe; uczestniczyło 115 uczniów, 
- w miesiącach IX-XII.03 r. profilaktyczne pozalekcyjne 

zajęcia sportowe „śycie bez nałogów”; wzięło udział 
30 uczennic klas IV-VI, 

- w miesiącach IX-XII.03 r. pozalekcyjne zajęcia 
sportowe w programie „Zdrowo i sportowo”; 
uczestniczyło około 60 uczniów klas II-VI, 

- X-XII.03 r. 64- godzinne zajęcia socjoterapeutyczne 
dla dzieci w wieku 7- 9 lat z rodzin z problemem 
alkoholowym; uczestniczyło 12 osób, 

9) w Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Pieczewskiej 10 
w miesiącach X-XII.03 r. zrealizowano działania 
profilaktyczne w formie pozalekcyjnych zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych w klas II-IV; 
uczestniczyło 30 uczniów, 

10) w Szkole Podstawowej Nr 34 przy ul. Herdera w 
miesiącach X-XII.03 r. zrealizowano 30- godzinny 
program zajęć edukacyjnych z elementami 
socjoterapii; uczestniczyło 41 uczniów klas IV-VI, 

  11) w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Kołobrzeskiej 9 – w 
miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowano: 
- trzy programy profilaktyczno-terapeutyczne pn. 

„Myślę-nie, mówię-nie”, „Drugi elementarz, czyli 
program siedmiu kroków”, „Nasze spotkania”; 
uczestniczyło 66 uczniów klas I-III, 

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci objętych 
opieką świetlicy środowiskowej działającej w 
gimnazjum; uczestniczyło 30 uczniów klas I-III, 

11) w Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jagiellończyka 32 w 
miesiącach X-XII.03 r. zrealizowano zajęcia 
psychoedukacyjne „Lubię siebie – lubię Ciebie” i 
program „Podaj dłoń”; wzięło udział 19 uczniów klas 
I-III, 

12) w Gimnazjum Nr 11 przy ul. Jagiellońskiej 8 w 
miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowano 98 godzin 
pozalekcyjnych zajęć sportowych; uczestniczyło 58 
uczniów klas I-III, 

13) w Gimnazjum Nr 12 przy ul. Sybiraków 3a w 
miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowano 52 godziny 
zajęć profilaktycznych pn. „Nie uzaleŜniać się”; 
łącznie uczestniczyło 85 uczniów, 

14) w III Liceum Ogólnokształcącym przy  ul. Sybiraków 
3 w miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowano 36 godzin 
zajęć pozalekcyjnych w ramach programu alternatyw 
dla młodzieŜy; uczestniczyło 17 uczennic klas II, 
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15) w VI Liceum Ogólnokształcącym przy  ul. 
Pstrowskiego 5 w miesiącach X-XII.03 r. 
zrealizowano 48-godzinny program profilaktyczny 
pn. „Zamiast”; uczestniczyło 30 uczniów, 

16) w Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 przy ul. 
Niedziałkowskiego 21/2 w miesiącach IX-XII.03 r. 
zrealizowano 64-godzinny profilaktyczno-edukacyjny 
program przeciwdziałania przemocy pn. „Nie chcę 
przemocy w mojej szkole” przeznaczonego dla 
uczniów klas pierwszych Gimnazjum Nr 11; 
programem objęto 117 osób – 4 klasy, 

  17) w Domu Dziecka przy ul. Korczaka 6 w miesiącach 
X-XII.03 r. zrealizowano: 
- 14 godzinnych zajęć z zakresu profilaktyki 
uzaleŜnień, uczestniczyły dzieci w wieku 8-12 lat z 
zaburzeniami zachowania; łącznie 20 osób, 
- 21 godzin zajęć sportowych i edukacyjnych (w tym 
spotkania z psychologiem) w ramach programu 
profilaktyki uzaleŜnień, programem objętych było 12 
chłopców powyŜej 12 roku Ŝycia, 

18) Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzkiego 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy al. Wojska 
Polskiego 4 w miesiącach IX-XII.03 r. zrealizował 
112-godzinny program socjoterapeutyczny pn. 
„Alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu 
jako przeciwdziałanie uzaleŜnieniom” w Świetlicy 
Środowiskowej TPD w Szkole Podstawowej Nr 13 i 
Ognisku Wychowawczym;  uczestniczyło 73 osoby, 

19) Forum Prorodzinne Stowarzyszenie Wspierania 
Działań Prorodzinnych przy ul. Staszica 5 w 
miesiącach IX-XII.03 r. zrealizowało 126 godzin 
zajęć z zakresu profilaktyki uzaleŜnień dla dzieci w 
wieku szkolnym z klas 0-IV w pomieszczeniach Rady 
Osiedla „Zatorze” ul. Jagiellońska 12; uczestniczyło 
15 dzieci, 

20) Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Olsztynie 
zrealizował program edukacyjno-szkoleniowy z 
zakresu uzaleŜnień w olsztyńskich szkołach; łącznie 
przeprowadzono 263 godziny zajęć dla uczniów, 23 
godz. zajęć dla nauczycieli i 31 godz. zajęć dla 
rodziców; programem objęto około 6.390 uczniów, 
rodziców i nauczycieli; realizowany był w Liceum 
Ogólnokształcących Nr I, Liceum Ogólnokształcącym 
Nr I dla Dorosłych, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4, Gimnazjach Nr 3, 4 i 12, 
Gimnazjum dla Dorosłych, Zespole Szkól 
Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego, 
Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących , 
Zespole Szkół Budowlanych, 

21) w dniach 11-12 kwietnia br. odbył się II etap 
szkolenia  pn. „Krótka interwencja jako element 
szkolnego systemu rozwiązywania problemów 
związanych z uŜywaniem przez uczniów substancji 
psychoaktywnych”; realizatorami szkolenia byli 
pracownicy Pracowni Profilaktyki MłodzieŜowej „Pro-
M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; 
uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy szkolni łącznie 
57 osób z następujących szkół: Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3, Zespół Szkół 
Samochodowych, Gimnazjum Nr 7 i Gimnazjum  
Nr 9, 

22) w dniach 21 listopada –5 grudnia przeprowadzono 
szkolenia dla rad pedagogicznych olsztyńskich szkół 
(I etap) w ramach programu „Szkolna interwencja 
profilaktyczna”; zrealizowano pięciogodzinne 
szkolenia, w których wzięło udział łącznie około 330 
osób:   

- w Gimnazjum Nr 6; uczestniczyło do 30 osób,  
- w Gimnazjum Nr 12; uczestniczyło ponad  30 osób,  
- w Zespole Szkół Powszechnych; uczestniczyło do 

60 osób,  
- w Gimnazjum Nr 15; uczestniczyło 30 osób,  
- w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych; 

uczestniczyło 60 osób,  
- w Zespole Szkół Budowlanych; uczestniczyło 

powyŜej 60 osób,  
- w Zespole Szkół Gastronomiczno-SpoŜywczych; 

uczestniczyło około 60 osób, 
23) w okresie listopad-grudzień zrealizowany został 

program profilaktyczny pn. „Korekta” zakładający 
model zmniejszania szkód, ogólnej prewencji wśród 
młodzieŜy; programem objęto 424 uczniów z 
następujących szkół: Zespołu Szkół 
Samochodowych (48 osób), Zespół Szkół 
Gastronomiczno-SpoŜywczych (68 osób), Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (59 osób), III 
Liceum Ogólnokształcące (59 osób), Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 1 (67 osób)Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 2, (61 osób), Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3(62 osób), 

24) w listopadzie 2003 roku zrealizowano program 
profilaktyczny „NOE” w następujących szkołach: 
Gimnazjum Nr 11 (139 uczniów), Zespół Szkół 
Powszechnych (190 uczniów), Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 (165 ucz.)Zespół Szkół 
Ogólnokształcących Nr 4 (263 uczniów), Zespół 
Szkół Ekonomicznych (161 uczniów). Łącznie 
uczestniczyło 918 uczniów, 

25) w grudniu 2003 roku Fundacja „Młodzi Przeciw 
UzaleŜnieniom” zrealizowała w 16 olsztyńskich 
szkołach podstawowych 174 godziny zajęć 
programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieŜy w 
wieku 6-16 lat w ramach olimpijskiej szkółki tańca, 
będącego zagospodarowaniem czasu wolnego 
uczniów; w programie uczestniczyło 689 uczniów 
klas 0-VI i 151 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Łącznie uczestniczyło 9.977 osób. 
 
3. W zakresie realizacji programów profilaktycznych 

uŜywania substancji psychoaktywnych, 
socjoterapeutycznych, terapeutycznych dla dzieci i 
młodzieŜy z grup ryzyka: 
1) Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci UzaleŜnionych 

„Powrót z U” w Olsztynie zrealizowało do końca 
kwietnia 2003 roku program zajęć z zakresu 
profilaktyki uzaleŜnień dla dzieci z rodzin dotkniętych 
uzaleŜnieniami, niepełnych i niewydolnych 
wychowawczo; w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci w 
wieku 10-14 lat – uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 
w Olsztynie, 

2) w sierpniu zrealizowano 90-godzinny program zajęć z 
zakresu profilaktyki uzaleŜnień dla dzieci w wieku 6-10 
lat z rodzin zagroŜonych; zajęcia prowadzone były 
przez pedagoga w ramach półkolonii zorganizowanych 
przez Radę Osiedla „Zatorze” w Olsztynie; 
uczestniczyło 15 dzieci (8 dziewczynek i 7 chłopców). 

 
4. W zakresie realizacji kompleksowych, 

środowiskowych programów profilaktycznych 
dla mieszkańców Olsztyna:  
1) kontynuowano działania w ramach programu pn. 

Olsztyńska Koalicja na Rzecz Młodych (MŁYN), 
którego realizacja rozpoczęła się juŜ w grudniu 2002 
roku; w marcu 2003 roku zorganizowano warsztaty dla 
aktywnych reprezentantów środowisk młodzieŜowych,  
uczestniczyli w nich uczniowie, studenci, młodzi liderzy 
z róŜnych grup formalnych i nieformalnych – łącznie 
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22 osoby; rezultatem warsztatów została opracowana 
i przedstawiona władzom miasta miejska strategia 
polityki młodzieŜowej; załoŜeniem projektu jest 
stworzenie modelu współpracy i współdziałania osób 
dorosłych z młodymi ludźmi, którzy działają i chcą 
działać na rzecz środowiska lokalnego; kolejnym 
etapem realizacji programu było zorganizowanie przez 
młodzieŜ oraz instytucje miejskie Festiwalu 
NiemoŜliwego w dniach 26-28.09.03 r.; podczas 
imprezy odbywały się m.in. seminaria i warsztaty 
poświęcone zdrowemu stylowi Ŝycia oraz imprezy 
towarzyszące; uczestniczyło łącznie około 200 osób, 

2) zrealizowano 168-godzinny program edukacyjny 
przeznaczony dla środowiska kobiet samotnie 
wychowujących dzieci i mieszkających w Domu 
Samotnej Matki; w zajęciach uczestniczyło 10 kobiet.  

 
5. W zakresie zakupu pism, periodyków, ksiąŜek oraz 

materiałów do realizacji działań profilaktycznych 
zakupiono materiały informacyjne – broszury, ulotki, 
plakaty, które wykorzystano do realizacji zajęć, 
programów i innych działań profilaktycznych, 
edukacyjnych na terenie miasta. KsiąŜki, pisma, periodyki 
znajdują się w biblioteczce prowadzonej przez Miejski 
Zespół i udostępniane są mieszkańcom Olsztyna i 
miejskim instytucjom. 
 

6. W zakresie prowadzenia punktu pomocy dla dzieci, 
młodzieŜy oraz rodziców, którym udzielane będą 
informacje, porady (takŜe telefonicznie) i bezpośrednie 
konsultacje: 
W okresie marzec-grudzień w kaŜdy wtorek w godz. 16 – 
18 w Miejskim Zespole działał „Pomarańczowy Punkt”. 
Była to oferta dla dzieci i młodzieŜy w wieku od 9 do 18 lat 
pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz 
tej, która ma juŜ za sobą próby uŜywania środków 
psychoaktywnych. W ramach punktu odbywały się zajęcia 
socjoterapeutyczne, zajęcia indywidualne, konsultacje dla 
rodziców (osobiście lub telefonicznie). Pomarańczowy 
Punkt prowadzony był przez 2 pracowników Miejskiego 
Zespołu posiadających ukończone kursy 
socjoterapeutyczne. W ramach zajęć 
socjoterapeutycznych dzieci i młodzieŜ mogła spędzić i 
zagospodarować swój wolny czas poznając mechanizmy 
uzaleŜnień, uczyć się pełnienia określonych ról 
społecznych, nabywać umiejętności Ŝyciowych 
potrzebnych do rozwiązywania swoich problemów w 
konstruktywny sposób i rozładowywania napięć, złości i 
agresji, uczyć się rozpoznawania emocji, uczyć się 
funkcjonowania w grupie, komunikowania się z grupą i 
nawiązywania poprawnych relacji z jej członkami, 
realizować własne pomysły na spędzanie wolnego czasu. 
Ponadto w ramach Punktu podejmowano działania takie 
jak: skierowania do poradni psychologiczno-
pedagogicznych i logopedy, konsultacje ze specjalistą, 
rozmowy motywujące do uczestnictwa w zajęciach. W 
Punkcie zarejestrowano 23 osoby. W 2003 roku odbyły 
się: 
- 104 spotkania indywidualne, które trwały od 30 min. do 

2 godzin, 
  - 29 spotkań grupowych, 
  - 44 konsultacje z rodzicami, oraz udzielono 35 porad 

telefonicznych. 
Zostały zakupione materiały, które były niezbędne do 
prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz do 
indywidualnej pracy z dziećmi.  
 

7. W zakresie organizacji szkoleń dla sprzedawców 
napojów alkoholowych Miejski Zespół zorganizował 
szkolenie dla 13 osób zatrudnionych jako sprzedawcy w 

olsztyńskim PSS „Społem”. Celem szkolenia było 
nakłonienie sprzedawców do sprawdzania wieku osób 
kupujących alkohol, głównie tych wyglądających na 
niepełnoletnich. 
 

8. W zakresie wspierania istniejących form spędzania 
wolnego czasu przez dzieci i młodzieŜ – moŜliwość 
dofinansowania m.in. organizacji koncertów, 
happeningów, spektakli, bezalkoholowych imprez 
sportowych i rekreacyjnych, festynów: 
1) 8 marca odbył się Reggae Festiwal - uczestniczyło 

około 300 osób w wieku 18-28 lat, 
2) od marca do grudnia zostały zrealizowane zajęcia 

warsztatowe pt. „Twórcza zabawa w teatr” dla dzieci w 
wieku 7-12 lat z osiedla „Podgrodzie”, „Mleczna” oraz 
wychowanków Domu Dziecka; 280- godzinny program 
został opracowany i wykonany przez Agencję 
Artystyczną „Opus”; zajęcia odbywały się w Domu 
Kultury „Alternatywa” przy ul. Profesorskiej 15; łącznie 
udział wzięło 30 dzieci, 

3) 25 kwietnia w ramach Studenckich Spotkań 
Kulturalnych „Drogi Ŝycia – Olsztyn 2003” 
zorganizowano dyskusję panelową poświęconą 
problemowi uzaleŜnienia od alkoholu i bezdomności; 
dyskusja poprzedzona została projekcją filmu „Edi”; 
uczestniczyli w niej studenci, młodzieŜ licealna i 
mieszkańcy Olsztyna (około 100 osób), 

4) 16 maja odbyła się impreza sportowo-rekreacyjna 
„Dajtki 2003”; w imprezie uczestniczyli rodzice i dzieci 
– głównie mieszkańcy osiedla „Dajtki”; łącznie około 
200 osób, 

5) 31 maja MZPiTU zorganizował w amfiteatrze festyn 
rodzinny pn. „Razem z Tatą – Tatuś moim idolem” z 
okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka; uczestniczyło 
około 600 osób – rodzice z dziećmi, 

6) 22 czerwca Olsztyńskie Stowarzyszenie Wsparcia 
Społecznego zorganizowało festyn rodzinny „Tata, 
Mama i Ja” podczas którego odbył się koncert „Arki 
Noego”; uczestniczyło około 500 osób, 

7) 27 czerwca odbył się koncert „Ostro, Zdrowo, 
Rockowo” adresowany do olsztyńskiej młodzieŜy m.in. 
„blokersów”, podczas którego występowały 
młodzieŜowe zespoły Robotix, Tuesdey, Kangaroz – 
uczestniczyło około 3.500 osób, 

8) na przełomie lipca i sierpnia zrealizowane zostały 
przez pedagoga 24- godzinne zajęcia profilaktyczne 
dla 13 dzieci z terenu miasta podczas obozu 
sportowego zorganizowanego przez Warmińsko-
Mazurski Związek Zapaśniczy w Olsztynie, 

9) zrealizowany został 48-godzinny program 
profilaktyczny dla dzieci w wieku 6-12 lat 
pochodzących z rodzin z problemem uzaleŜnień 
podczas letnich obozów tanecznych w terminach 
17.07.-26.07. i 26.07-07.08. w Gołuniu; łącznie 
uczestniczyło 311 dzieci, 

10) zorganizowano 2 festyny podczas których 
realizowany był program „Dziękuję, nie piję, 
narkotyków nie biorę” w dniach 8 sierpnia na terenie 
SDK „Agora” ul. śołnierska 45 oraz 22 sierpnia na 
terenie SDK „Akces” ul. Pana Tadeusza 6; 
adresatem imprez były głównie dzieci, które nie 
wyjechały na wakacje; w imprezach uczestniczyło 
łącznie 163 osób, w tym 15 dorosłych, 

11) 17 sierpnia odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa 
w parku nad Łyna pn. Międzynarodowe Mistrzostwa 
Olsztyna Strong Man; uczestniczyło około 250 osób, 

12) w dniach 18-23 sierpnia odbyła się Letnia Akademia 
Karate zorganizowana przez Olsztyński Klub 
Kyokushin Karate; celem imprezy było propagowanie 
sportu, promowanie zdrowego stylu Ŝycia i 
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spędzania czasu wolnego; w zajęciach 
profilaktyczno-sportowych uczestniczyło 350 osób w 
wieku od 5 do 20 lat; dla części uczestników (około 
40) osób pracownicy MZPiTU przeprowadzili zajęcia 
zawierające elementy socjoterapii, 

  13)  Miejski Zespół był organizatorem 2 festynów, które 
odbyły się:  
- 7 września w Parku Jakubowym; uczestniczyły w 

nim dzieci z rodzicami oraz  młodzieŜ, razem około 
150 osób, 

- 14 września na boisku szkolnym Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Wańkowicza 1; 
uczestniczyły w nim dzieci z rodzicami oraz  
młodzieŜ; łącznie około 150 osób, 

  14) 13 września Rada Osiedla „Mazurskie” 
zorganizowała rodzinny festyn osiedlowy, 
uczestniczyło 200 dzieci i około 50 dorosłych, 

  15) 20 września przy hali „Urania” odbył się koncert 
zespołu „Blenders”, uczestniczyło około 1.000 osób, 

16) w okresie od połowy września do grudnia Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizował zajęcia sportowo-
rekreacyjne w hali widowiskowo-sportowej al. 
Piłsudskiego 44 oraz na pływalni dla dzieci w wieku 
7-14 lat, uczestniczyło 70 dzieci z Gimnazjum Nr 3, 
Świetlicy Środowiskowej DDP „Arka” oraz 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

17) 4 listopada w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i 
MłodzieŜy ul. Wiecherta 23a obyło się 
przedstawienie pn. ”Kozucha Kłamczucha”, które 
obejrzały dzieci z Ośrodków przy ul. Wiecherta 23 a i 
ul. Rzepakowej 12; razem około 60 dzieci, 

  18) w listopadzie 2003 roku zrealizowano 4 spektakle pt. 
„W drodze na szczyt” w następujących szkołach: 
- Gimnazjum Nr 5 przy ul. Konopnickiej 11 w 

terminie 20.11.03 r., uczestniczyło około200 osób, 
- Gimnazjum Nr 6 przy ul. Jagiellończyka 32 w 

terminie 20.11.03 r., uczestniczyło około 200 osób, 
- Gimnazjum Nr 7 przy ul. śołnierskiej 39 w terminie 

18.11.03 r., uczestniczyło około160 osób, 
- Zespół Szkół Budowlanych ul. śołnierska 15 w 

terminie 20.11.03 r., uczestniczyło 135 osób, 
19) 28 listopada w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 

4 przy ul. Turowskiego 3 odbył się spektakl pt. 
„Przerwany lot”, który obejrzało 700 uczniów, 

20) 28 listopada podczas międzyszkolnej olimpiady 
zorganizowanej przez Zespół Szkół Chemicznych i 
Ogólnokształcących i parafię NMP Ostrobramskiej w 
Olsztynie odbył się koncert Antoniny Krzysztoń, 
uczestniczyła w nim młodzieŜ licealna i studencka; 
około 100 osób, 

21) w grudniu 2003 roku TKS „Łączność” przeprowadził 
127 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych, w 
których uczestniczyło około 90 osób, 

22) Teatr „Zwierciadło” z Łodzi przeprowadził w 
następujących szkołach ponadpodstawowych 
spektakl pt. „Zakręt”, który obejrzało łącznie 911 
osób: 
- 15 grudnia w V Liceum Ogólnokształcące przy ul. 

Krasickiego 2 – 261 uczniów klas pierwszych, 
- 16 grudnia w I Liceum Ogólnokształcące przy ul. 

Mickiewicza 6 – 350 uczniów klas pierwszych i 
drugich, 

- 16 grudnia w Zesple Szkół Ekonomiczno-
Handlowych przy ul. Paderewskiego 10/12 – 300 
uczniów klas pierwszych i drugich, 

23) 19 grudnia odbyła się impreza na Rynku Starego 
Miasta pn. „Zdrowe i Bezpieczne Święta” podczas 
której m.in. wystawiono pastorałki, a dzieci z 
Ośrodka Wsparcia ul. Wiecherta śpiewały kolędy; 

odbyły się koncerty zespołów „Kapela Jakubowi”, 
„Sukces” i „Korzuch”, uczestniczyło około 200 osób. 

 
9. W zakresie opracowywania i druku broszur, 

biuletynów, ulotek i innych materiałów słuŜących 
oddziaływaniom profilaktycznym zostały wykonane ulotki, 
koszulki, notatniki, długopisy, które wykorzystano w 
programach profilaktycznych, edukacyjnych, 
informacyjnych oraz podczas imprez i szkoleń.  
 

10. W zakresie innych zadań z zakresu profilaktyki i 
prewencji w pomieszczeniach Miejskiego Zespołu w 
Ambulatorium dla Nietrzeźwych przy ul. Metalowej 5 
zostały zainstalowane kamery w systemie telewizji 
przemysłowej. Monitorowane są obecnie wszystkie sale 
gdzie przebywają osoby dowiezione do wytrzeźwienia 
oraz pomieszczenia, w których dokonuje się przyjęcia 
klientów, a takŜe podjazd do Ambulatorium. Realizacja 
przedsięwzięcia podyktowana była przede wszystkim 
zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz w 
niektórych przypadkach Ŝycia osobom nietrzeźwym 
umieszczonym w Ambulatorium. Zakupiony został takŜe 
alkometr. 
 

11. W zakresie prezentacji w mediach tematyki 
związanej z uŜywaniem, naduŜywaniem alkoholu i innych 
środków psychoaktywnych, przemocą w rodzinie w 
lokalnej prasie ukazywały się artykuły (po autoryzacji 
MZPiTU) na temat prowadzonej na terenie miasta 
Olsztyna działalności w zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów uzaleŜnień. Ponadto zostały 
poniesione koszt związany z utrzymaniem domeny 
internetowej – strony www Miejskiego Zespołu oraz 
zamieszczaniem informacji o miejscach, w których 
mieszkańcy Olsztyna otrzymają profesjonalną pomoc z 
zakresu uzaleŜnień.  
Nie zrealizowano natomiast kwoty 16.000 zł z 45.000 zł, 
zaplanowanej na profesjonalne badania ankietowe, 
słuŜące do przygotowania diagnozy problemów 
alkoholowych w Olsztynie. Powodem była niŜsza, niŜ 
zakładano oferta realizatora, tj. Uniwersytetu Gdańskiego. 
 
5. Wspomaganie działalno ści instytucji, stowarzysze ń 
i osób fizycznych słu Ŝącej rozwi ązywaniu problemów 
alkoholowych.  
Plan - 47.500 zł 
Wykonanie – 32.566 zł, tj. 68,6 % 
 

1. W zakresie dofinansowania działalności klubu 
abstynenta w zakresie opłat związanych z utrzymaniem 
lokalu od stycznia do grudnia 2003 r. zostały poniesione 
koszty utrzymania pomieszczeń (energia elektryczna, 
woda, centralne ogrzewanie) przy al. Wojska Polskiego 8 
udostępnionych przez Miejski Zespół na działalność klubu 
abstynenta „Przyjaciel”. 
 

2. Zorganizowano następujące szkolenia: 
1) Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy – przeprowadziła 

2 szkolenia z zakresu przesłuchiwania dzieci-ofiar 
przestępstw w ramach programu „Ochrona dziecka 
w procedurach prawnych”, w których uczestniczyli 
prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy (47 osób), 

2) w dniach 8-9 września odbyło się szkolenie dla 
sędziów i kuratorów zawodowych z zakresu 
problematyki uzaleŜnień; zajęcia edukacyjno-
warsztatowe prowadzili pracownicy MZPiTU, Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Olsztyn, 
lekarz psychiatra z Wojewódzkiego Zespołu 
Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie; 
uczestniczyły 24 osoby, 
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3) w dniu 4 grudnia odbyło się szkolenie w formie 
wykładów (4 godziny) i zajęć warsztatowych (6 godzin) 
nt. „MłodzieŜowych programów wsparcia 
rówieśniczego”; zajęcia prowadzili: prof. dr hab. 
Zbigniew Gaś i dr Wiesław Poleszak; uczestniczyło 
łącznie 60 osób, 

4) w dniach 20-21 grudnia zorganizowano warsztaty 
szkoleniowe dla profesjonalistów nt. pracy grupowej z 
osobami uzaleŜnionymi od alkoholu; udział wzięło 15 
osób.  

Zakupiono i wykonano materiały niezbędne do 
przeprowadzenia szkoleń. Nie zrealizowano natomiast 
kwoty 14.934 zł zaplanowanej na szkolenie grup 
zawodowych. Przyczyną były trudności organizacyjne 
oraz nikłe zainteresowane niektórych grup zawodowych. 
 
6. Działalno ść Gminnej Komisji Rozwi ązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Plan – 59.000 zł               
Wykonanie – 51.603 zł, tj. 87,5 % 
W zakresie ponoszenia kosztów związanych z 
podejmowaniem czynności zmierzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzaleŜnionej obowiązku 
poddania się leczeniu odwykowemu oraz innych działań 
Gminnej Komisji RPA: W 2003 r. do Gminnej Komisji 
zostało złoŜonych 260 wniosków o skierowanie 
na przymusowe leczenie odwykowe. Wnioskodawcami 
byli: rodzina -199, policja – 34, sąd – 15, kuratorzy sądowi 
– 5, prokuratura – 3, MOPS – 3, zakład pracy – 1. W 
wyniku rozpoznawania spraw 139 osób zostało 
skierowanych na badania do lekarza biegłego w celu 
wydania opinii w przedmiocie uzaleŜnienia od alkoholu – 
poniesiono koszty z tytułu opłat rachunków. W 122 
przypadkach Komisja wystąpiła do Sądu Rejonowego z 
wnioskami o wszczęcie postępowania o zastosowanie 
obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W 62 

przypadkach sprawy o leczenie zostały zamknięte z 
powodu m.in. wycofania wniosku lub nie stwierdzenia 
uzaleŜnienia. Zawieszono 41 spraw, tj. osoby wyraziły 
zgodę na podjęcie leczenia dobrowolnego bądź 
wnioskodawca wystąpił o zawieszenie. Gminna Komisja 
wydała 364 opinie w postaci postanowień o zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych z 
uchwałami Rady Miasta Olsztyn w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem jak i w 
miejscu sprzedaŜy oraz określenia zasad usytuowania 
miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych oraz 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na rok 2003. W 36 sprawach 
Gminna Komisja wyraŜała opinię nt. usytuowania 
ogródków letnich przed lokalami gastronomicznymi. 
Łącznie odbyło się 126 posiedzeń Gminnej Komisji w tym: 
51- zespołu ds. pomocy uzaleŜnionym i 
współuzaleŜnionym, 70 - zespołu ds. procedur 
administracyjno-prawnych, 5  - ogólnych (w całym 
składzie). 
 
7. Podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszaniem 
przepisów okre ślonych w art. 131 i 15 ustawy oraz 
wyst ępowanie przed s ądem w charakterze 
oskar Ŝyciela publicznego. 
Plan - 3.000 zł                        
Wykonanie – 0 zł          
Wskazane artykuły ustawy dotyczą szczegółowych zasad 
reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz warunków, 
jakie naleŜy spełnić sprzedając lub podając napoje 
alkoholowe. 
W 2003 roku nie podejmowano interwencji w związku z 
naruszaniem w/w przepisów. 
 

 
Załącznik Nr 19 

 
INFORMACJA O STANIE ZOBOWI ĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIE Ń 31 GRUDNIA 2003 ROKU 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Tytuł zadłu Ŝenia Kwota 

Jednostki budŜetowe 
Szkoła Podstawowa nr 1  Ośrodek Sportu i Rekreacji -  opłata za basen 720 zł 
Szkoła Podstawowa nr 29 Ośrodek Sportu i Rekreacji -  opłata za basen 850 zł 
Zespół Szkół Chemicznych i 
Ogólnokształcących  

„NewGen” w Olsztynie – zakup zestawu komputerowego do pracowni informatycznej  90 zł 

Razem jednostki budŜetowe: 1.660 zł 
Gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – badania środowiskowe na terenie 
warsztatów szkolnych 

732 zł 

Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Mechaniczno- Energetycznych – usługa „cięcia blachy” 275 zł 

Gospodarstwo pomocnicze 
Warsztaty Szkolne Zespołu 
Szkół Samochodowych  

BOC GAZY Sp. Z o. o. w Warszawie – dzierŜawa butli tlenowej i dwutlenku węgla 38 zł 
Razem gospodarstwa pomocnicze jednostek budŜetowych: 1. 045 zł 
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDśETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE: 2.705 zł 

 
Jak wynika z tabeli „Zobowiązania wymagalne”, na dzień 
31 grudnia 2003 roku cztery jednostki organizacyjne 
wykazały w rocznych sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania 
wymagalne. Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień: 
 
I. JEDNOSTKI BUDśETOWE: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa Nr 29 
W Szkole Podstawowej Nr 1 i w Szkole Podstawowej  
Nr 29 wykazane zostały na dzień 31 grudnia 2003 roku 
zobowiązania wymagalne wobec Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, Zespołu Krytych Obiektów Sportowych w 
Olsztynie odpowiednio w kwotach 720 zł i 850 zł. Termin 
zapłaty przypadał na 20 grudnia 2003 roku. Brak zapłaty 
nastąpił z uwagi na brak wpłat, za zajęcia powszechnej 

nauki pływania od uczniów za miesiąc grudzień 2003 
roku. 
 
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształc ących 
Wykazane w sprawozdaniu rocznym zobowiązania 
wymagalne Zespołu Szkół Chemicznych 
i Ogólnokształcących w kwocie 90 zł wynikają z nie w 
pełni opłaconej faktury w miesiącu październiku 2003 roku 
za zakup sprzętu komputerowego do pracowni 
informatycznej.  
 
II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE:  
 
Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół  Samochodowych 
Na dzień 31 grudnia 2003 roku w sprawozdaniu rocznym 
Rb-Z Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 120  Poz.  1559 
 

 

- 6404 - 

Samochodowych, figurują następujące zobowiązania 
wymagalne: 
a) zobowiązanie wobec Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Olsztynie na kwotę 732 zł – 
faktura VAT z terminem płatności 30 grudnia 2003 
roku za badania środowiskowe na terenie warsztatów 
szkolnych, 

b) zobowiązanie wobec Warsztatów Szkolnych Zespołu 
Szkół Mechaniczno- Energetycznych w Olsztynie na 

kwotę 275 zł – faktura z terminem płatności 22 grudnia 
2003 roku za usługę „cięcia blachy”, 

c) zobowiązanie wobec BOC GAZY Sp. Z o. o. w 
Warszawie na kwotę 38 zł – faktura z terminem 
płatności 13 grudnia 2003 roku za dzierŜawę butli 
tlenowej i dwutlenku węgla. 

 

 
Załącznik Nr 20 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA UMORZEŃ ZA 2003 ROK 

 
Umorzenia dokonywane są w trybie uchwały  
Nr XVII/218/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia  
13 października 1999 roku w sprawie określenia zasad i 
trybu umorzeń wierzytelności jednostek organizacyjnych 

Gminy Olsztyn z tytułu naleŜności pienięŜnych oraz 
udzielania innych ulg w spłacaniu tych naleŜności, oraz 
wskazania organów do tego uprawnionych. 
 

 
wyszczególnienie symbol dłu Ŝnika liczba dłu Ŝników kwota nale Ŝności kwota umorze ń 

UMORZENIA OGÓŁEM, W TYM - 443 1.367.892,55 1.322.878,10 
1. brak majątku, trudna sytuacja finansowa A 

B 
C 

234 
12 
8 

599.125,07 
308.607,42 
82.286,02 

572.816,59 
289.901,45 
82.286,02 

2. dłuŜnik zmarł, nie pozostawiając majątku A 14 19.110,44 19.110,44 
3. wydatki egzekucyjne przewyŜszają kwotę naleŜności A 

B 
7 
1 

971,94 
114,00 

971,94 
114,00 

4. nie  moŜna  ustalić  osoby  dłuŜnika  lub miejsca jego pobytu A 
B 

144 
1 

122.406,29 
191,17 

122.406,29 
191,17 

5. dłuŜnik został przekwaterowany do lokalu socjalnego lub domu 
pomocy społecznej 

A 3 74.764,35 74.764,35 

6. pozostałe A 
C 

18 
1 

159.021,45 
1.294,40 

159.021,45 
1.294,40 

 
W TYM UMORZENIA DOKONANE PRZEZ URZĄD MIASTA OLSZTYN: 

wyszczególnienie symbol dłu Ŝnika liczba dłu Ŝników kwota nale Ŝności kwota umorze ń 
UMORZENIA OGÓŁEM, W TYM: - 19 433.221,36 404.118,41 
1. brak majątku, trudna sytuacja finansowa A 

B 
C 

12 
4 
1 

36.500,69 
262.442,30 
7.299,65 

10.192,21 
259.647,83 
7.299,65 

2. pozostałe A 2 126.978,72 126.978,72 
Symbol dłuŜnika: 
A - osoba fizyczna 
B - osoba prawna 
C -jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
 

Uzasadnienie 
 

W I półroczu 2003 roku kwota naleŜności umorzonych 
przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Gminy wyniosła  
1.322.878,10 zł. główną przyczyną dokonanych umorzeń 
była trudna sytuacja majątkowa dłuŜników (brak środków 
finansowych oraz majątku, z którego moŜna by dochodzić 
naleŜności) i stanowiła 71,4% ogólnej kwoty umorzeń. Do 
jednostek, w których kwoty umorzeń w analizowanym 
okresie były najwyŜsze naleŜały: 
  - Urząd Miasta Olsztyn - 404.118,41 zł, 
  - Zakład Budynków Komunalnych IV - 221.869,02 zł, 
  - Zakład Budynków Komunalnych II - 190.046,60 zł, 
  - Zakład Budynków Komunalnych III - 164.079,54 zł, 
  - Dom Dziecka - 163.439,45 zł, 
  - Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień 

105.259,97 zł. 

Umorzenia naleŜności Urzędu Miasta spowodowane były 
głównie trudnościami majątkowymi dłuŜników, w tym 
największa kwota - 236.584,42 zł stanowiła zobowiązanie 
Teatru im. Stefana Jaracza powstałe z tytułu nabycia w 
systemie ratalnym lokali uŜytkowych (Dom Aktora). Inną 
wysoką kwotę (126.968,10 zł) stanowiła opłata za 
wieczyste uŜytkowanie działki nr 16/1 połoŜonej przy ul. 
Knosały. Umorzenia naleŜności Zakładu Budynków 
Komunalnych II - IV oraz Domu Dziecka nastąpiły przede 
wszystkim z powodu trudnej sytuacji finansowej 
mieszkańców. NaleŜności Miejskiego Zespołu Profilaktyki i 
Terapii UzaleŜnień umorzone w I półroczu 2003 roku 
powstały na skutek trudności majątkowych osób 
korzystających z usług placówki oraz prowadzenia przez 
nie włóczęgowskiego trybu Ŝycia. 
 

 
Załącznik Nr 21 

 
INFORMACJA O STANIE WIERZYTELNO ŚCI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2003 ROKU 
Lp.  Tytuł kwota zaległo ści 
1 wieczyste uŜytkowanie gruntu (rozdział 70005 §047) 3 876 280,21 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 1 977 282,02 
– dokumentacja przekazana do Wydziału Prawnego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego 1 457 526,35 
– egzekucja wierzytelności prowadzona przez Komornika Sądowego 28 312,77 
– wezwania do zapłaty  413 159,07 
2 opłata adiacencka (rozdział 70005 §049) 350 472,29 
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– wystawione tytuły wykonawcze 91 274,52 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 129 127,42 
– trwa postępowanie układowe 11 599,10 
– wystawione upomnienia 116 655,25 
– zgłoszone wierzytelności do komornika 1 816,00 
3 czynsz dzierŜawny (rozdział 70005 §075) 954 290,73 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 18 652,40 
– wszczęte sądowe postępowanie egzekucyjne 221 575,10 
– egzekucja wierzytelności prowadzona przez Komornika Sądowego 161 752,75 
– dokumentacja przekazana do Wydziału Prawnego celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego 191 843,87 
– wezwania do zapłaty 360 466,61 
4 przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności (rozdział 70005 §076) 200 706,71 
– wierzytelności zgłoszone do Syndyka Masy Upadłości 148 016,70 
– wystawione tytuły wykonawcze 38 476,10 
– złoŜone odwołania do SKO i NSA 5 762,50 
– egzekucja wierzytelności prowadzona przez Komornika  472,35 
– wystawione upomnienia 7 979,06 
5 sprzedaŜ mieszkań (rozdział 70005 §077) 401 128,13 
– zgłoszone wierzytelności do Komornika Sądowego 74 720,87 
– wezwania do zapłaty 326 407,26 
6 sprzedaŜ lokali uŜytkowych (rozdział 70005 §077) 309 720,44 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 112 906,97 
– zgłoszone wierzytelności do Komornika Sądowego  160 107,91 
– wezwania do zapłaty 36 705,56 
7 sprzedaŜ gruntu (rozdział 70005 §077) 66 835,41 
– zgłoszone wierzytelności do Komornika Sądowego  4 112,10 
– wezwania do zapłaty 62 723,31 
8 zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa 5% (rozdział 75020 §097) 11 525,44 
– zaległości przekazane w styczniu 2004 roku 11 525,44 
9 wpływy z róŜnych opłat (rozdział 75095 §069) 6 243,90 
– wezwania do zapłaty 6 243,90 
10 grzywny, mandaty (rozdział 75416 §057) 70 704,22 
– wystawione tytuły wykonawcze 46 350,00 
– zaległości nie objęte tytułami wykonawczymi na dzień 31.12.2003 roku 24 354,22 
11 podatek od nieruchomości od osób prawnych (rozdział 75615 §031) 3 925 573,22 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 631 974,63 
– wystawione tytuły wykonawcze 1 009 662,40 
– wystawione upomnienia 2 283 936,19 
12 podatek rolny od osób prawnych (rozdział 75615 §032) 0,20 
13 podatek leśny od osób prawnych (rozdział 75615 §033) 12 663,10 
– wszczęte postępowanie podatkowe w sprawie naliczenia podatku na rzecz gminy Olsztyn 12 634,60 
– wystawione upomnienia 28,50 
14 podatek od środków transportowych od osób prawnych (rozdział 75615 §034) 180 443,75 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 75 680,60 
– wystawione tytuły wykonawcze 5 252,30 
– wystawione upomnienia 99 510,85 
15 podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616 §031) 1 553 656,86 
– zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi 498 462,65 
– wierzytelności zabezpieczone u Syndyka Masy Upadłości 15 206,90 
– zaległości zabezpieczone wpisem do hipoteki 3 772,50 
– wystawione upomnieniami 1 036 214,81 
16 podatek rolny od osób fizycznych (rozdział 75616 §032) 8 734,70 
– zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi 388,10 
– wystawione upomnienia 8 346,60 
17 podatek leśny od osób fizycznych (rozdział 75616 §033) 495,30 
– wystawione upomnienia 495,30 
18 podatek od środków transportowych od osób fizycznych (rozdział 75616 §034) 43 765,00 
– zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi 27 422,30 
– wystawione upomnienia 16 342,70 
19 opłata targowa (rozdział 75616 §043) 2 087,90 
– zaległości zabezpieczone tytułami wykonawczymi 1 472,00 
– wystawione upomnienia 615,90 
20 opłata skarbowa (rozdział 75618 §041) 58,50 
– zaległości wpłacone w styczniu 2004 roku 58,50 
21 rozliczenia z lat ubiegłych (rozdział 75814 §097) 1 019,23 
– wystawione upomnienia 1 019,23 
 OGÓŁEM 11 976 405,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


