ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO
NR 2
MAŁE PROJEKTY
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

1.

„Sąsiedzki Festyn na
6” – cykl festynów
rodzinnych

Elbląg,
Szkoła
Podstawowa
nr 6

-

2.

Wspólne chwile bez
ekranu

Elbląg,
Biblioteka
Filia nr 3 i Filia
nr 4

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DE- negatywne
Zadanie własne szkoły.

-

DPKIT – negatywnie
Realizacja przedmiotowego projektu jest zadaniem
własnym, na które instytucja kultury otrzymuje
dotację z budżetu miasta.

3.

Turniej piłkarski w
koszykówce 3x3

Elbląg,
Szkoła
Podstawowa
nr 11

-

DSIR- negatywnie
Tego typu imprezy organizuje Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Elblągu. W sezonie 2021/2022
MOSiR był organizatorem cyklu turniejów w
koszykówce 3x3 pod nazwą WAITW Grand Prix
Elbląga. MOSiR planuje kolejne działania dotyczące
upowszechniania koszykówki ulicznej 3x3.

4.

Festyn „Wrzesień w
Ogrodzie„ –
międzypokoleniowe
spotkanie w ROD
Bratek

Elbląg,
ul. Fromborska
Teren ROD
Bratek

-

DPKIT - negatywnie
Zadanie dedykowane działkowcom zrzeszonym w
ROD „Bratek” co sprzeczne jest z zasadami BO.

Ekologiczne
Muzykowanie Nad
Jarem – Warsztaty

Elbląg,
Osiedlowy
Zespół
SpołecznoKulturalny
„Jar” ul.
Tuwima 4

5.

10.000 zł

DPKIT - pozytywnie
Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie w
osiedlowym Zespole Społeczno-Kulturalnym „Jar”,
warsztatów integracyjnych dla mieszkańców osiedla
Nad Jarem, który zintegrowałby lokalne
społeczeństwo poprzez udział we wspólnym
tworzeniu instrumentów oraz muzykowaniu.
Wnioskodawca złożył kosztorys, program i
informację o wykonawcy.
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6.

7.

8.

Zadanie

Lokalizacja

Senior z pasją „NAD
JAREM”

Elbląg,
Osiedlowy
Zespół
Społecznokulturalny Jar
ul. Tuwima 4

Bliżej mieszkańców
Nad Jarem

Wspólne sadzenie
drzew przez
mieszkańców

Elbląg, ul.
Kłoczowskiego
przy
PUMPTRACK

Park Kajki

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

10.000 zł

DPKIT - pozytywnie
Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie w
osiedlowym Zespole Społeczno-Kulturalnym „Jar”,
eventu integracyjnego dla seniorów w firmie
warsztatów muzycznych, ceramicznych, językowych
i spotkań przy kawie i herbacie z ciekawymi
osobami. Wnioskodawca złożył kosztorys, program i
informację o wykonawcy.

10.000 zł

DPKIT - pozytywnie
Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie w
osiedlowym Zespole Społeczno-Kulturalnym „Jar”,
eventu integracyjnego w formie gier, konkursów,
zabaw plenerowych dla mieszkańców osiedla Nad
Jarem, z udziałem służb mundurowych.
Wnioskodawca złożył kosztorys, program i
informację o wykonawcy.

10.000 zł

DGM - pozytywnie
Zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w
Elbląg. Przed realizacją zadania należy przygotować
plan nasadzenia z określonymi gatunkami i
lokalizacją drzew, który musi uzyskać akceptację
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji
administracyjnej.

