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Zestawienie zgłoszonych propozycji priorytetowych zadań publicznych w zakresie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym  
do projektu Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły 
 

Lp Podmiot zgłaszający Propozycja zadania priorytetowego oraz 

szacunkowy koszt jego realizacji (zł) Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko Urzędu Miasta Piły 

1 Stowarzyszenie 

Edukacji Medialnej  

i Filmowej 

Stworzenie mapy miejsc na terenie miasta,  

w których można aktywnie spędzać czas na 

świeżym powietrzu wśród zieleni  

(z pokazaniem rodzajów aktywności), najlepiej  

w formie cyfrowej - strony lub aplikacji,  

z możliwością dodawania nowych miejsc, 

opisów i zdjęć przez użytkowników 

Przedstawienie walorów i atutów miasta, poprzez wyeksponowanie 

oraz cyfrową interakcję, z miejscami aktywnej turystki miejskiej. 

Promocja zdrowego trybu życia, spędzania czasu na świeżym 

powietrzu, w mieście. Większa promocja siłowni zewnętrznych, 

placów zabaw, ścieżek rowerowych, tras spacerów pieszych (jak np. 

przy rzece na Zielonej Dolinie), stacji napraw rowerów, boisk, street 

workoutu, miejsc typu Wyspiarz, baza HSA itp. 

Zaproponowane zadanie nie jest planowane do realizacji  

w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 r.  

2 Stowarzyszenie 

Edukacji Medialnej  

i Filmowej 

Zorganizowanie konkursu dotacyjnego na 

najlepszy projekt zagospodarowania terenu 

zieleni lub infrastruktury zielono-błękitnej. 

Następnie zagospodarowanie nieużytków 

miejskich na potrzeby zieleni (np. na małe 

ogrody, parki kieszonkowe), pod warunkiem  

że nieruchomości stanowią własność Gminy,  

a obowiązujący miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dopuszcza 

zieleń jako przeznaczenie podstawowe. 

W czasie zmian klimatycznych należy wykorzystać dotychczas 

niezagospodarowaną przestrzeń do sadzenia większej liczby roślin - 

niwelujących CO2, trzymających wodę i dających zacienienie. Dotyczy 

to szczególnie centrum miasta, gdzie ciężej znaleźć zielone zakątki  

i gdzie znaczna część powierzchni jest zabetonowana lub 

wyasfaltowana. 

Zaproponowane zadanie nie jest planowane do realizacji  

w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  

w 2021 r. 

3 Stowarzyszenie 

"MIKIRUN- 

Pomocna dłoń" 

MIKIRUN - Charytatywny terenowy bieg  

z przeszkodami 

Organizacja wydarzenia sportowego na pograniczu sportu 

ekstremalnego ma na celu uzbieranie pieniędzy potrzebnych na 

rehabilitacje oraz protezę Mikołaja Olszewskiego , oraz popieranie 

,wspierania i propagowania aktywności ruchowej , która wymaga 

połączenia  

- umiejętności pochodzących z różnych dziedzin aktywności fizycznej  

-rywalizacji z umiejętnością , wysiłku fizycznego z dobrą zabawą  

chcemy zaszczepić w mieszkańcach Piły i nie tylko , aktywne spędzanie 

wolnego czasu , oraz chęć pomocy innym potrzebującym 

Zaproponowane zadanie nie jest zadaniem priorytetowym ale 

wpisuje się w planowany zakres przedmiotowy współpracy  

w ramach Rocznego programu współpracy miasta Piły  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.  

Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania 

realizacji zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Piła, 6 października 2020 r.           ZASTĘPCA PREZYDENTA 

              /-/ Beata Dudzińska 


