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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 2022 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 Klub Capoeira Piła Integracyjny piknik z capoeira 
 

Szacunkowy koszt realizacji: 8 000 zł 

Klub Capoeira Piła organizuje pikniki integracyjne od 2016 roku. 
Mają one na celu integrację osób z różnych grup ćwiczących  

w naszym Klubie, dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych: 
Zaproponowane zadanie wpisuje się w formułę zadania zaplanowanego 
i ujętego we wstępnym katalogu priorytetowych zadań publicznych do 

realizacji w ramach programu współpracy na 2022 rok, INNE ZADANIA 
PUBLICZNE: „Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji lokalnej 

społeczności”. 

2 Klub Capoeira Piła Obóz sportowo wypoczynkowy 

 
Szacunkowy koszt realizacji: 60 000 zł 

Klub Capoeira zamierza zorganizować obóz sportowo-

wypoczynkowy aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich 
rodziców. Ma na celu wskazanie wzorców zachowań wśród dzieci  

i młodzieży oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez 

sport. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile: 

Zaproponowane zadanie wpisuje się w formułę zadania zaplanowanego 
i ujętego we wstępnym katalogu priorytetowych zadań publicznych do 

realizacji w ramach programu współpracy na 2022 rok, OCHRONA  
I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM  

I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM: „Organizowanie wypoczynku dla dzieci  
i młodzieży z uwzględnieniem działań profilaktycznych”. 

3 Klub Capoeira Piła Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu 
capoeira 

 
Szacunkowy koszt realizacji: 40 000 zł 

Wsparcie szkolenia dzieci i młodzieży pozwoli podnieść poziom 
kształcenia, poziom treningów. Naszym celem jest rozwój  

i aktywizacja dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie sportu. 

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 2022 rok.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 
zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4 Klub Capoeira Piła Zawody dla dzieci i młodzieży  
„CAPOLANDIA VI” 

 
Szacunkowy koszt realizacji: 20 000 zł 

Zawody Capolandia są organizowane przez Klub Capoeira  
od 2016 r. Jest to impreza o zasięgu krajowym. Jest to doskonała 

promocja miasta Piły, uczy młodzieży zasad fair play oraz zachęca 
do uprawiania sportu. 

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 2022 rok.  

Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 
zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

5 Stowarzyszenie 
"Miki Run- 

Pomocna dłoń" 

Bieg z przeszkodami „Miki Run” 
 

Szacunkowy koszt realizacji: 30 000 zł 

Miki Run – to charytatywny bieg z przeszkodami, organizacja 
wydarzenia sportowego na pograniczu sportu ekstremalnego ma 

na celu uzbieranie pieniędzy na rehabilitację i protezę ręki 
Mikołaja Olszewskiego oraz promocję miasta jak również 

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  
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propagowanie aktywności fizycznej, aktywizację społeczności 

lokalnej. Tworząc to wydarzenie dajemy możliwość dla 

mieszkańców Piły, powiatu jak również zawodników z całej Polski 
rywalizacji na poziomie krajowym co w dużym stopniu wpływa na 

rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej, kształtuje i rozbudza 
zamiłowanie do sportu. 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.  

Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania 
realizacji zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6 Stowarzyszenie 
"Miki Run- 

Pomocna dłoń" 

Zawody „Miki Cross” 
 

Szacunkowy koszt realizacji: 15 000 zł 

„Miki Cross” zadanie publiczne będzie realizowane na świeżym 
powietrzu, mające na celu pokonanie toru ekstremalnych 

przeszkód w jak najszybszym czasie, ma to na celu promocję 
miasta Piła poprzez przyciągnięcie jak największej liczby 

uczestników z miasta, powiatu jak i uczestników z całej Polski, 

upowszechnianie aktywnego trybu życia poprzez organizowanie 
takich zawodów, kształtowanie i rozbudzanie wśród uczestników 

zamiłowań do uprawiania sportu. 

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 2022 rok.  
Stowarzyszenie może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania 

realizacji zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

7 KS Futsal Piła Propozycja do realizacji w ramach zadania 
„Organizacja znaczących dla miasta Piły 

przedsięwzięć sportowych lub zawodów  
o zasięgu co najmniej krajowym” 

 
Szacunkowy koszt realizacji: 50 000 zł 

Celem organizacji zadania jest propagowanie aktywności fizycznej 
wśród mieszkańców miasta Piły i okolic, poprzez 

rozpowszechnianie i popularyzowanie piłki nożnej halowej (futsal). 
Realizacja zadania pozwala na uczestnictwo w zawodach na 

szczeblu krajowym, które sprzyjają promocji miasta. Dzięki 
środkom pozyskanym możliwy będzie dalszy rozwój klubu. Wyniki 

sportowe osiągane przez KS w rozgrywkach futsalu na szczeblu 

krajowym stale się poprawiają wskazując, że droga obrana przez 
klub m.in. dzięki wsparciu pochodzącemu z funduszy publicznych 

jest właściwa i zasługuje na dalsze finansowanie. W ubiegłym 
sezonie 2020/2021 drużyna seniorska wywalczyła utrzymanie na 

szczeblu krajowym 1 Polskiej Ligi Futsalu, zajmując wysokie  
8 miejsce. Odpowiednie przygotowanie się do rozgrywek pozwoli 

na podniesienie poziomu sportowego, a co za tym idzie skuteczną 
walkę o ligowe punkty. Promując miasto i gminę Piła w tak szybko 

rozwijającej się dyscyplinie sportowej jaką jest piłka halowa. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu: 
Propozycja 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 2022 rok.  
Klub może ubiegać się o uzyskanie dofinansowania realizacji 

zgłoszonej propozycji na zasadach zgodnych z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Piła, 13 września 2021 r.             ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 

               /-/ Beata Dudzińska 

 


