Numer techniczny wniosku: 295205

WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ
1. INFORMACJA O WNIOSKODAWCY
1.1. Nazwa jednostki:

Zaspa-Młyniec

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-460, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Pilotów, Numer
posesji: 7, Numer lokalu: 6, Województwo:
pomorskie, Powiat: Gdańsk, Gmina: m. Gdańsk

1.3. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email
Przewodniczącego Zarządu:

Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
amilsosniak@onet.pl

1.4. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z amilsosniak@onet.pl
ramienia jednostki pomocniczej:
2. INFORMACJE O PROJEKCIE
2.1. Nazwa Projektu:

Tydzień patriotyczny „polski grudzień”

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 2- uchwały Nr XIX/43/21 Rady Dzielnicy
Zaspa Młyniec z dnia 1.02.2021 roku

2.3. Rodzaj projektu:

edukacja, kultura

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):
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Projekt zacznie się uroczystym apelem z okazji 103.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Przeprowadzone zostaną zajęcia z historii o tematyce niepodległościowej, w wyniku których
uczniowie przygotują prace plastyczne i autorskie prezentacje oraz plakaty. Wszystkie prace
zamieszczone zostaną na stronie szkoły oraz na szkolnym profilu facebooka.
Przez miesiąc listopada trwać będzie projekt edukacyjny, którego celem będzie zwrócenie uwagi na
ważne dla Polaków rocznice przypadające na miesiąc grudzień (tj. 27 XII 1918 – wybuch powstania
wielkopolskiego; 14-17 XII 1970 – wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu; 13 XII 1981 – wprowadzenie
stanu wojennego w Polsce; XII 1989 – przywrócenie godła w postaci orła w koronie, przekazanie
Lechowi Wałęsie insygniów prezydenckich).
Ogłoszonych zostanie szereg konkursów związanych z tematyką patriotyczną – dla społeczności
szkolnej oraz wszystkich chętnych mieszkańców Zaspy.
Rozpisany też zostanie międzyszkolny projekt eTwinning – zakładający współpracę z innymi
szkołami, promocję środowiska lokalnego – o tematyce związanej z rocznicami grudniowymi.
Zwieńczeniem projektu będzie Wieczorne Spotkanie z Historią – w początkach XII 2021 około
godziny 17.00 – na przedstawienie historyczne zaproszeni zostaną wszyscy mieszkańcy Zaspy, radni
dzielnicy i radni miejscy, seniorzy.
2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu:

Grudzień 2021

2.6. Miejsce realizacji projektu:

ZSP nr 5

2.7. Liczba osób objętych projektem:

wszyscy mieszkańcy dzielnicy oraz uczniowie ZSP
nr 5

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:
plakaty oraz informacja w internecie
2.9 Podmiot realizujący projekt

Wydział Rozwoju Społecznego

3. KOSZTY PROJEKTU
3.1. Całkowity koszt projektu:

3 500,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:
Zakupy
1. Artykuły spożywcze

1 000,00 zł

2. Artykuły przemysłowe

2 500,00 zł

Usługi
Inne
3.3. Specyfikacja wydatków:
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Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.
Załączniki:
1. Uchwała budżetowa (fakultatywny)
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