Projekt zmiany „Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 r.”
W projekcie zmiany do programu współpracy określa się planowaną wysokość środków
finansowych na realizację Programu w 2020 roku w kwocie 1 776 060 zł.
W obszarze „Ochrona zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom” dodaje się
zadanie „Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych z oddziaływaniem
socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły”,
a w rubryce „Planowana kwota dotacji” dla tego obszaru zwiększa się kwotę na realizację
z 80 000 zł do 180 000 zł.
W obszarze „Pomoc społeczna” w zadaniu „Schronienie” usuwa się zapis „ogrzewalnia dla
osób bezdomnych (styczeń-kwiecień i październik-grudzień)” oraz usuwa się w całości
zadanie „Pomoc materialna – wyposażenie mieszkań w używane meble po renowacji”.
W rubryce „Planowana kwota dotacji” dla obszaru „Pomoc społeczna” zmniejsza się kwotę
na realizację z 821 954 zł na 636 760 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian w pozycji „Łączna kwota na ww. zadania” wpisuje się
kwotę 1 651 760 zł, a w pozycji „Łączna planowana kwota dotacji” wpisuje się kwotę
1 776 060 zł.
PROJEKT ZMIANY
X. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU W 2020 ROKU
Określa się planowaną wysokość środków finansowych na realizację Programu w 2020 roku,
w kwocie 1 776 060 zł.
Lp.

Planowana kwota dotacji
(zł)

Nazwa zadania

OCHRONA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM
Działalność samopomocowa na rzecz trzeźwych alkoholików i ich
1
rodzin – klub abstynencki

2

Prowadzenie terapii uzależnień oraz poradnictwa dla osób z
problemem alkoholowym i ich rodzin jako przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu

1

180 000

3

1

Organizacja działań promujących zdrowy styl życia połączonych
z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w ramach profilaktyki
uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Piły
POMOC SPOŁECZNA
Schronienie:
 schronisko dla osób bezdomnych
 noclegownia dla osób bezdomnych

2

Dożywianie osób ubogich

3

Dystrybucja żywności

4
5
6

1
2
3

4
5

1

2

3

1
2
3
4

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie
kolonii, obozów i półkolonii
Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
(styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień)
Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
(styczeń-luty i listopad-grudzień)

636 760

EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA
PRZYRODNICZEGO
Opieka nad psami i kotami na terenie miasta Piły – zapobieganie
bezdomności zwierząt poprzez wykonywanie zabiegów kastracji
i sterylizacji
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży pilskich szkół na
przykładzie form ochrony przyrody i ekosystemów okolic Piły
46 000
Edukacja ekologiczna dzieci na przykładzie upraw i prac na terenie
ogrodów działkowych w Pile
Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły
Jak w ulu – edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli
pszczół w ekosystemie miasta Piły
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Realizacja przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych,
w tym w formie festiwali, przeglądów, konkursów, wydarzeń
muzycznych, chóralnych, teatralnych, wydarzeń literackich,
tanecznych, plastycznych i widowisk historycznych
Popularyzacja sztuki i dziedzictwa kulturowego Piły i wybitnych
pilan w formie niekomercyjnych i niskonakładowych wydawnictw
59 000
(w tym płytowych), organizacja konferencji, sympozjów
i seminariów
Realizacja przedsięwzięć o charakterze edukacji kulturalnej
i poszerzania wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego poprzez
opracowanie i przeprowadzenie programów adresowanych do
dzieci, młodzieży i seniorów
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
Szkolenie dzieci i młodzieży
Organizacja znaczących dla miasta Piły przedsięwzięć sportowych
lub zawodów o zasięgu co najmniej krajowym
640 000
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
Udział w przedsięwzięciach sportowych, organizowanych poza Piłą

2

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO
1

Wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa

2

Organizacja imprez rekreacyjnych i krajoznawczych

1
2

INNE ZADANIA PUBLICZNE
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki
chorób i promocji zdrowia
Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania
zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

3

Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji
środowisk seniorskich

4

Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej
społeczności

20 000

70 000

Łączna kwota na ww. zadania

1 651 760

REZERWA CELOWA
wyodrębniona w budżecie miasta Piły na 2020 rok na realizację zadań
publicznych, w tym zlecanych w trybie uproszczonym

124 300

ŁĄCZNA PLANOWANA KWOTA DOTACJI

1 776 060

3

