ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO Nr 3
Mały projekt
Lp.

1

Zadanie

„Igrce –
Memoriał
Marianny Biskup”

Lokalizacja

Elbląg,
ul. Agrykola 6
Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 3

Szacunkowy
koszt

10 000

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DE
–
pozytywnie
zadania
te
wkomponowują się w działania sportowej
szkoły na rzecz integracji społeczności
lokalnej i mają na celu budowanie dobrych
relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta
Elbląga. Celem projektu jest propagowanie
czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
oraz
popularyzacja
różnych
dyscyplin
sportowych. Dodatkowo jest to integrowanie
rodziców ze swoimi dziećmi, zaspokojenie
potrzeby emocjonalnego związku z rodziną,
wdrażanie do aktywnego wypoczynku przez
ruch. Organizowane spotkania będą miały
charakter ogólnomiejski - dostępne będą dla
wszystkich pasjonatów sportu;
DSPiR - pozytywnie - wnioskodawca planuje
zorganizowanie w Elblągu cyklu sportowych
zmagań dla dzieci w klasach I-III szkół
podstawowych pod wspólną nazwą „Memoriał
Marianny Biskup”. Realizacja ww. projektu
przyczyni się do powiększenia oferty Sportowej
Szkoły Podstawowej nr 3, która istnieje od
września 2018 roku, dla mieszkańców Elbląga
i przez to sprawi, że mocniej zaistnieje ona w
świadomości lokalnej społeczności;

2

„zRĘCZNA
DRUŻYNA
festiwal piłki
ręcznej”

Elbląg,
ul. Agrykola 6
Sportowa Szkoła
Podstawowa nr 3

10 000

DE
–
pozytywnie
zadania
te
wkomponowują się w działania sportowej
szkoły na rzecz integracji społeczności
lokalnej i mają na celu budowanie dobrych

ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO Nr 3
Mały projekt
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta
Elbląga. Celem projektu jest propagowanie
czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
oraz
popularyzacja
różnych
dyscyplin
sportowych. Dodatkowo jest to integrowanie
rodziców ze swoimi dziećmi, zaspokojenie
potrzeby emocjonalnego związku z rodziną,
wdrażanie do aktywnego wypoczynku przez
ruch. Organizowane spotkania będą miały
charakter ogólnomiejski - dostępne będą dla
wszystkich pasjonatów sportu;
DSPiR – pozytywnie - wnioskodawca
planuje zorganizowanie w Elblągu turnieju piłki
ręcznej w formie festiwalu, rozgrywanego w
kilku kategoriach wiekowych i na kilku
obiektach. Turniej będzie miał charakter
ogólnodostępny.
Realizacja ww. projektu przyczyni się do
powiększenia
oferty
Sportowej
Szkoły
Podstawowej nr 3, która istnieje od września
2018 roku, dla mieszkańców Elbląga i przez to
sprawi, że mocniej zaistnieje ona w
świadomości lokalnej społeczności. Zadanie
będzie przeciwdziałać również brakowi ruchu
wśród dzieci i młodzieży, który sprzyja
poważnym problemom ze zdrowiem. Należy
zauważyć, że piłka ręczna jest dyscypliną
priorytetową dla Miasta Elbląg;
3

„zGRAny ELBLĄG

Elbląg,
ul. Agrykola 6
Sportowa Szkoła

10 000

DPKiT – pozytywnie - projekt zakłada
organizację festynu integracyjnego dla osób
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z niepełnosprawnościami, ale także osób
pełnosprawnych w połączeniu z seniorami.
Realizacja takiego zadania pozwoli nie tylko na
integrację
osób
niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi, ale także na aktywizację
osób starszych;
DE
–
pozytywnie
zadania
te
wkomponowują się w działania sportowej
szkoły na rzecz integracji społeczności
lokalnej i mają na celu budowanie dobrych
relacji sąsiedzkich z mieszkańcami miasta
Elbląga. Celem projektu jest propagowanie
czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu
oraz
popularyzacja
różnych
dyscyplin
sportowych. Dodatkowo jest to integrowanie
rodziców ze swoimi dziećmi, zaspokojenie
potrzeby emocjonalnego związku z rodziną,
wdrażanie do aktywnego wypoczynku przez
ruch. Organizowane spotkania będą miały
charakter ogólnomiejski - dostępne będą dla
wszystkich pasjonatów sportu;
DZiSS
–
pozytywnieprzedstawiona
propozycja zadania wchodzi w zakres
programów polityki społecznej realizowanych
przez Gminę Miasto Elbląg takich, jak:
„Strategia
Rozwiązywania
Problemów
Społecznych Elbląga 2020+”, „Elbląski Program
na rzecz osób starszych na lata 2014-2020+”,
„Program
działań
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych na lata 2020-2024”;
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10 000

DE – pozytywnie - działania i zajęcia
zaproponowane we wniosku będą służyły
dzieciom
przedszkolnym,
wychowankom
internatu oraz okolicznym mieszkańcom. Celem
projektu
jest
pozyskiwanie
wiedzy
przyrodniczej, aktywnego spędzania czasu
wolnego oraz propagowanie zdrowego stylu
życia
i
budowanie
dobrych
relacji
z mieszkańcami miasta Elbląga;

4

Ekologiczny
ogródek
warzywno –
owocowy przy ul.
Chopina

5

Park z kulturą –
letni koncert
muzyczny w
amfiteatrze w
Parku Dolinka

Elbląg,
Park Dolinka,
działka 395/30,
obręb 9

10 000

6

Dzień Nauki –
pokażmy szkołę
w ciekawy
sposób

Elbląg,
Hala MOS,
Ul. Kościuszki 77a,
działka 111/6,
obręb 18

10 000

Elbląg, ul. Chopina
30

DPKiT - pozytywnie - projekt przewiduje
zorganizowanie letniego koncertu muzycznego
w amfiteatrze w Parku Dolinka rok po jego
rewitalizacji. Takie wydarzenie przywraca
tradycję letnich koncertów w tym miejscu
wzbogacając jednocześnie ofertę kulturalną
miasta;
DE – pozytywnie – z uwagi na to, iż Uchwałą
Rady Miejskiej MOS łączy się w Zespół Szkół i
Placówek Sportowych, a projekt zakłada
zorganizowanie
Dnia
Nauki
na
Hali
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego –
dlatego też Wnioskodawca winien omówić
szczegóły merytoryczne oraz techniczne
realizacji wniosku z Dyrektorem nowej
placówki;

