
INFORMACJA 
NT. ŚRODKÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA NA 2008 r. 

NA ZADANIA MIASTA, W REALIZACJI KTÓRYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ 
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

 

 W projekcie budżetu Miasta na 2008 rok, na realizację zadań miasta we współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, zaplanowano ogólną kwotę 52.640.806 zł, w tym na: 
 
a) Zadania realizowane na początku 2008 roku albo stale przez cały rok – 7.201.952 zł. 

Ze względu na konieczność zawarcia umów na początku 2008 r., rozstrzygnięcia w trybie 
otwartego konkursu ofert będą miały miejsce w końcu tego roku. Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej planuje ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie placówek wsparcia dziennego  
– świetlice środowiskowe i ogniska wychowawcze (501.672 zł.). Ponadto Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej planuje przekazanie kwoty 2.951.280 zł. na inne zadania związane z opieką 
nad rodziną i dzieckiem oraz osobami najuboższymi. Do końca roku ogłoszone zostaną także 
konkursy o dotacje ze środków znajdujących się w dyspozycji Pełnomocnika Prezydenta  
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3.749.000 zł.), m.in. na 
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej i hosteli, prowadzenie jadłodajni, kuchni 
społecznych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz organizowanie zajęć 
sportowych dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną. Ogłoszony również został 
konkurs o dotacje ze środków znajdujących się w dyspozycji Wydziału Sportu na szkolenie 
sportowe dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej na 
pierwsze półrocze 2008 r. 

b) Inne zadania niż w pkt a), realizowane w czasie krótszym niż rok – 21.335.100 zł. 
Środki te będą rozdzielone w trybie otwartych konkursów ofert lub poprzez zakup usług  
w I, II i III kwartale 2008 r. Harmonogram konkursów ofert zostanie przedstawiony  
do końca stycznia przyszłego roku. 

c) Kontynuację zadań realizowanych w trybie umów wieloletnich, obowiązujących  
w 2007 r. – 24.103.754 zł.  
Dotyczy to zadań o charakterze ciągłym, należących do kompetencji MOPS, takich jak  
np. prowadzenie domów pomocy społecznej czy rodzinnych domów dziecka. 

 

Wykaz środków ujętych w projekcie budżetu na 2008 r. w rozbiciu na poszczególne komórki  
i jednostki organizacyjne Miasta przedstawia się następująco: 
 

1. Wydział Edukacji                                                                                                                    328.400zł. 

2. Wydział Kultury                                                                                                                     950.000 zł. 

3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                                                                              50.000 zł. 

4. Wydział Spraw Społecznych                                                                                                  146.500 zł. 

5. Wydział Sportu                                                                                                                  13.404.200 zł. 

6. Wydział Zdrowia Publicznego                                                                                               295.000 zł. 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                               29.555.706 zł. 

8. Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą                                                        4.390.000 zł. 

9. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     2.236.000 zł. 

10. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                    685.000 zł. 

11. Rezerwa celowa                                                                                                                     600.000 zł. 
 

RAZEM                           52.640.806 zł. (wzrost o 33 % w porównaniu z 2007 r. – 39.608.047 zł.) 
Stan na dzień 20 listopada 2007 r., wg ustaleń z komórkami organizacyjnymi UMŁ i jednostkami organizacyjnymi 
Miasta. 


