ZADANIA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO
NR 4
MAŁE PROJEKTY
Lp.

Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DPKIT - pozytywnie
1

Elbląg Music
Masterclass

2.

Pomoc w Leczeniu
kotów
przebywających w
TOZ Oddział Elbląg

Elbląg, Stary
Rynek 25

-

Festiwal będzie obejmował koncerty oraz warsztaty
instrumentalne, które pozwolą rozwijać młodym
muzykom swoje umiejętności pod okiem fachowców.
DGM- negatywnie

Elbląg. ul. Zw
Jaszczurczego

-

Udzielanie pomocy weterynaryjnej kotom
bezdomnym, wolno żyjącym z terenu Gminy Miasto
Elbląg jest zadaniem schroniska dla zwierząt.
DPKIT – pozytywnie

3.

Festyn w Parku
Traugutta

4.

Wspólne sadzenie
drzew przez
mieszkańców w
Parku Traugutta

Park Traugutta

10.000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie w parku
Traugutta festynu, który zintegrowałby lokalne
społeczeństwo poprzez udział w grach i zabawach. W
festyn miałby być zaangażowane również służby:
policja, straż pożarna, straż miejska. Wnioskodawca
przedstawił plan, kosztorys i wykonawcę.
DGM – negatywnie

Park Traugutta

-

ZZM ze względu na duże zagęszczenie
przewiduje dodatkowych nasadzeń.

drzew nie

DOŚ – negatywnie
5.

Tablica edukacyjna –
ochrona zdrowia
miejskich dzikich
ptaków

Bulwar Zygmunta
Augusta

-

W opinii DOŚ tablica o podanych wymiarach 5 x 3 m
znacznie zaburzy estetykę Bulwaru Zygmunta
Augusta, gdyż są to wymiary bilboardu reklamowego.
Przy tego typu wymiarach wątpliwe jest uzyskanie
zgody Konserwatora Zabytków.
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Zadanie

Lokalizacja

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DPIK – pozytywnie

6.

Festyn w Parku
Planty

Park Planty

7.

Laboratorium
Aktywności
integracyjnej i
społecznej

Filia nr 6,
Biblioteka Elbląska

10.000 zł

Celem przedsięwzięcia jest zorganizowanie w parku
Planty festynu, który zintegrowałby lokalne
społeczeństwo poprzez udział w grach i zabawach. W
festyn miałby być zaangażowane również służby:
policja, straż pożarna, straż miejska. Wnioskodawca
przedstawił plan, kosztorys i wykonawcę.

DPKIT – negatywnie
-

Zadanie własne Biblioteki Elbląskiej, na które
instytucja kultury otrzymuje dotacje z budżetu miasta.
DPKIT – pozytywnie

8.

Kiosk Kultury

Wyspa Spichrzów

10.000 zł

Projekt zakłada organizację wystaw, spotkań,
koncertów w obrębie Kiosku przeniesionego z ul.
Słonecznej oraz utworzenie nowego, kulturalnego
miejsca spotkań dla elblążan.
Realizacja takiego zadania pozwoli na wzbogacenie
oferty kulturalno – artystycznej naszego miasta. W
pozytywny sposób wpłynie na integrację mieszkańców
oraz ich aktywizację do udział w życiu kulturalnym
Elbląga. Wnioskodawca dołączył program imprezy,
informację o wykonawcy i kosztorys.
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9.

Zadanie

Wydarzenie
wystawiennicze
FOTOPLASTYKON

Lokalizacja

ul. Kuśnierska,
Elbląg

Szacunkowy
koszt

Możliwość realizacji zadania wskazana przez
Departament/Referat

DPKIT – negatywnie
10.000 zł

Zadanie własne Galerii El, na które instytucja kultury
otrzymuje dotacje z budżetu miasta.
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