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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 2023 rok oraz stanowisko Urzędu Miasta Piły 
 

 

Lp Podmiot zgłaszający 
Propozycja zadania priorytetowego/obszar 

współpracy oraz szacunkowy koszt jego 

realizacji (zł) 
Uzasadnienie zgłaszającego Stanowisko Urzędu Miasta Piły 

1 Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Reissa Piła 

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach 

OZPN Piła i Wielkopolsko-Lubuskich Lig 

Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła 

 

(Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej/ Szkolenie dzieci i młodzieży) 

 

Szacunkowy koszt realizacji: 55 250 zł 

Celem zajęć jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sportem, 

poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników, 

zapewnienie im profesjonalnego sprzętu i wykwalifikowanych, 

doświadczonych trenerów, a także zagospodarowanie dzieciom 

czasu wolnego w sposób aktywny. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 

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 2023 rok,  

w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIEKULTURY FIZYCZNEJ.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 

zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

2 Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Reissa Piła 

Turniej Mikołajkowy Reiss Cup 2023 

 

(Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej/ Szkolenie dzieci i młodzieży) 

 

Szacunkowy koszt realizacji: 12 700 zł 

Celem zadania jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego 

wypoczynku, gry w piłkę nożną i stworzenie możliwości 

uczestnictwa w wydarzeniach sportowych mieszkańcom Gminy 

Piła. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 

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 2023 rok,  

w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIEKULTURY FIZYCZNEJ.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 

zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

3 Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Reissa Piła 

Udział w rozgrywkach Wielkopolsko 

Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i 

młodzieży z Gminy Piła 

 

(Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej/ Szkolenie dzieci i młodzieży) 

 

 

Szacunkowy koszt realizacji: 11 537 zł 

Projekt stanowi uzupełnienie szkolenia piłkarskiego dla dzieci i 

młodzieży realizowanego w ramach Akademii Piłkarskiej Reissa na 

terenie gminy w latach poprzednich. Zadanie ma na celu 

organizację turnieju Wielkopolsko-Lubuskich Lig piłkarskich i 

zapewnienie dzieciom i młodzieży z Gminy Piła możliwości udziału 

w turnieju oraz godne reprezentowanie Gminy Piła. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 

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 2023 rok,  

w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIEKULTURY FIZYCZNEJ.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 

zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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4 Uczniowski Klub 

Sportowy Akademia 

Piłkarska Reissa Piła 

Sportowe przedszkole – zajęcia sportowe dla 

najmłodszych i turnieje dla przedszkolaków 

 

(Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej/ Szkolenie dzieci i młodzieży) 

 

 

Szacunkowy koszt realizacji: 14 900 zł 

Sportowe przedszkola to pionierski projekt realizowany poprzez 

wykorzystanie doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych 

oraz kształcenia sportowców. Celem jest zapewnienie warunków 

do uprawiania sportu dla dzieci w wieku przedszkolnym. Już od 

najmłodszych lat wdrażamy projekt skierowany do dzieci w wieku 

przedszkolnym i zapewniamy zdrowy rozwój dzieci. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 

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 2023 rok,  

w obszarze WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIEKULTURY FIZYCZNEJ.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 

zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Piła, 14 września 2022 r.              

 

               ZASTĘPCA PREZYDENTA 
 

/-/ Beata Dudzińska 

 


