
 

SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO – II KADENCJA (2013-2015) 

 
PROTOKÓŁ NR 5/2015 

Z POSIEDZENIA SZCZECIŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
w dniu 25 czerwca 2015 roku 

Uczestników Rady powitał Przewodniczący Paweł Szczyrski i zapoznał zebranych 

z porządkiem spotkania: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 28 maja 2015 r. 
4. Zmiana przedstawiciela Rady Miasta Szczecin w składzie Szczecińskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego, wybór reprezentanta Rady Miasta Szczecin do Prezydium. 
5. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
w 2014 roku - omówienie kwestii z zakresu właściwości Wydziału Spraw Społecznych 
oraz Wydziału Sportu z udziałem przedstawicieli ww. wydziałów. 
6. Omówienie proponowanych zmian do Uchwały Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 
12 września 2011 w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji 
i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała 
Nr XXXIII/977/13 z dnia 9 września 2013 r.), jak również Regulaminu działalności 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (po wprowadzeniu zmian przyjętych 
przez Radę na posiedzeniu w dniu 28 maja br.). 
7. Stanowisko Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego rekomendujące 
Prezydentowi Miasta Szczecin przeprowadzenie remontu w budynku przy ulicy Dworcowej 
19 wraz z zainstalowaniem windy osobowej. 
8. Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto 
Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2016 rok". 
9. Wolne wnioski.  
10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2 Przewodniczący Rady przywitał zebranych oraz zaproszonych gości (przedstawicieli 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, przedstawiciela Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin),  

jak również odczytał planowany porządek obrad.  

Pan Wojciech Spychała zaproponował, aby punkt 7 rozszerzyć o kwestie zawierania umów 

przez organizacje z Miastem lub TBS-em w sprawie użyczenia lokali. Część zapisów powoduje 

obawy organizacji co do podejmowania jakichkolwiek inwestycji na użyczonym mieniu 

z uwagi na ewentualne ryzyko podwyższenia czynszu przez zarządcę, uzasadniane 

podnoszeniem standardów lokali. Wprowadzono nowy punkt 4 dotyczący „Dyskusji 

nt. przekazania prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt organizacji pozarządowej. 

Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie.  



Ad. 3. Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 28 maja 2015 r., liczbą głosów:  

7 osób „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące”.  

Ad 4. Rada przystąpiła do omówienia punktu dotyczącego przekazania prowadzenia 

schroniska dla bezdomnych zwierząt organizacji pozarządowej. Przewodniczący oddał głos 

Panu Dariuszowi Matejskiemu – Zastępcy Dyrektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska, który poinformował zebranych, że decyzją Prezydenta Miasta Szczecin 

podjętą podczas ostatniej narady jest przekazanie prowadzenia schroniska dla bezdomnych 

zwierząt w Szczecinie organizacji pozarządowej w drodze otwartego konkursu ofert. 

Wspomniał także, że w Polce istnieje wiele pozytywnych przykładów takiego rozwiązania.  

Następnie głos zabrali wolontariusze ze szczecińskiego Schroniska – Pani Anna i Pan Dariusz 

Litkiewicz, będący jednocześnie wnioskodawcami postulatu przekazania prowadzenia 

schroniska organizacji pozarządowej, którzy pokrótce opisali swoją dotychczasową 

działalność w schronisku, jak również aktualną trudną sytuacją w której placówka 

się znajduje. Zadaniem Pana Dariusza Litkiewicza kierunek jest słuszny, gdyż dotychczasowa 

formuła prowadzenia schroniska przez Zakład Usług Komunalnych nie sprawdziła się. 

Kluczowym będzie zatem wyłonienie właściwej organizacji pozarządowej, która przejmie 

prowadzenie tego zadania w drodze otwartego konkursu ofert. Jednocześnie Pan Litkiewicz, 

reprezentujący wraz z Panią Anną wolontariuszy ze schroniska zadeklarował chęć współpracy 

z Miastem na tej płaszczyźnie z uwagi na posiadaną widzę, doświadczenie, jak również 

wieloletnią pracę wolontariacką w opiece nad zwierzętami. Wspomniał także, że z tego 

względu jako wolontariusze planują założyć fundację działającą statutowo m.in. w sferze 

opieki nad zwierzętami. Ważnym jest, aby prowadzenie schroniska przejął podmiot, 

doświadczony, znający temat, posiadający praktykę oraz dobrze przygotowany do tej 

odpowiedzialnej roli.  

Zdaniem Pana Wojciecha Spychały kluczowym jest, aby zanim zostanie ogłoszony konkurs, 

określić jakie środki są potrzebne organizacji pozarządowej na prowadzenie zadania 

w sposób rzetelny. Należałoby się zatem dowiedzieć jaka kwota była dotychczas 

przeznaczana na realizację tego zadania przez ZUK i czy była ona wystarczająca. 

Jak poinformował Pan Litkiewicz, do tej pory była to kwota ok 700.000 zł, bez bieżących 

remontów. Warto również podkreślić, że w roku obecnym schronisko dysponuje jeszcze 

dodatkową pulą z budżetu obywatelskiego, co daje łącznie ponad 1.000.000 zł. Kwota 

700.000 zł niemalże wystarcza, nie zapewnia jednak dobrej opieki weterynaryjnej. Stało się 

to przedmiotem ostatnich protestów.  



Głos w dyskusji ponownie zabrał Pan Wojciech Spychała, który wyraził swoją obawę co do 

niedoszacowania kosztów prowadzenia schroniska, powodującego, że mimo zlecenia zadania 

nowemu podmiotowi, opieka weterynaryjna nadal będzie niedostateczna. Dobrze byłby, aby 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego już w nowej kadencji mogła zaopiniować 

po konsultacjach, czy środki przeznaczane na działalność schroniska wraz ze środkami 

remontowymi pozwolą rzetelniej prowadzić tą placówkę.  

Pani Joanna Łaskarzewska zauważyła, że analiza kosztów remontu powinna należeć do 

administratora budynku, w którym usytuowane jest schronisko, a w ogłoszeniu 

konkursowym powinno być wyraźnie zaznaczone, że ten rodzaj kosztów ponosi Miasto,  

bez konieczności ogłaszania dodatkowych środków na remont.  

Jak zauważył Pan Zygmunt Pyszkowski, być może należałoby rozważyć wybudowanie 

schroniska od podstaw skoro obecny obiekt wymaga dużych nakładów finansowych. 

Ponadto, w przypadku prowadzenia placówki przez nową, młodą organizację istnieje obawa, 

czy podmiot sobie poradzi z tak dużym i ważnym przedsięwzięciem. Jak zaznaczył Pan 

Pyszkowski, nawet doświadczone podmioty tj. ZUK miały pewne trudności z realizacją tego 

zadania. Niezwykle ważne jest utrzymanie pewnego standardu funkcjonowania schroniska. 

Łatwiej pozyskać pewne dodatkowe środki Miastu, niż nowej organizacji, która nie ma w tym 

zakresie doświadczenia.  

W tym miejscu głos zabrał Pan Dariusz Matejski, który wyraził nadzieję na rychłe rozpoczęcie 

przygotowań do realizacji zadnia, w tym terminowania etapów jego wdrażania, jak również 

zapewnienia odpowiednich nakładów finansowych dla jego dobrego funkcjonowania. Pan 

Dariusz Matejski zapowiedział, że całą pewnością nowy podmiot nie zostanie pozostawiony 

sam sobie z problemami i Miasto będzie starało się go wspierać, także w kwestiach 

wykonywania koniecznych remontów czy bieżącej eksploatacji. W opinii Pana Matejskiego, 

ważne jest aby wykorzystać potencjał, który się zmagazynował i w oparciu o wiedzę  

i doświadczenie organizować dalsze działania wokół schroniska. Jak zauważył Pan Paweł 

Szczyrski, przekazanie zadania organizacji pozarządowej niesie ze sobą z pewnością pewne 

atuty tj. np. możliwość pozyskiwania w szerszy sposób zarówno wolontariuszy do pracy, jak  

i funduszy np. dzięki nabyciu statusu organizacji pożytku publicznego i pozyskiwaniu 1 % 

podatku, czy organizację zbiórki publicznej. Ponadto, warto podkreślić, że gdy Miasto oddaje 

zadanie organizacji pozarządowej to powinno być one możliwe do realizacji na mieniu, które 

nadaje się do prowadzenia takiej działalności. Pan Szczyrski podkreślił również możliwość 

zawiązania porozumienia między kilkoma organizacjami, które zdecydowałyby się taką 

placówkę prowadzić. Jako dobry przykład takiego rozwiązania podał Szczecińskie Centrum 



Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 prowadzone przez kilka podmiotów 

w ramach złożonej oferty wspólnej. Zapowiedział także, że ważne jest, aby zapisy dotyczące 

tego zdania znalazły się w Rocznym Programie Współpracy na 2016 rok wraz z konkretną 

kwotą przewidzianą na ten cel.  

Ad 5. W tym miejscu Pan Paweł Szczyrski odczytał pismo od Przewodniczącego Rady Miasta 

Szczecin Pana Artura Szałabawki, informujące o zmianie przedstawiciela Rady Miasta 

Szczecin w składzie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, którym w miejsce 

Pana Janusza Jagielskiego został Pan Rafał Niburski. Z uwagi na brak ustaleń pomiędzy 

Radnymi zasiadającymi w SRDPP, nie udało się podczas spotkania wskazać nowego 

przedstawiciela Rady Miasta do składu Prezydium SRDPP. Zdecydowano, że Radni 

skomunikują się ze sobą i wytypują osobę do Prezydium do czasu kolejnego posiedzenia.  

Ad 6. Następnie Rada przystąpiła do omówienia raportu z realizacji Programu Współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku w zakresie właściwości 

Wydziału Spraw Społecznych oraz Wydziału Sportu.  

Z uwagi na nieobecność Pani Doroty Korczyńskiej, która wnioskowała o udział przedstawicieli 

Wydziału Sportu oraz Wydziału Spraw Społecznych, zdecydowano, że zapytanie zostanie 

złożone do wydziałów drogą mailową i również w wersji elektronicznej zostanie udzielona 

Pani Korczyńskiej odpowiedź. 

Po wyjaśnieniach dotyczących kwot przypisanych poszczególnym pozycjom Programu 

Współpracy w zakresie właściwości Wydziału Sportu złożonych przez Pana Marcina Balbuzę – 

Zastępcę Dyrektora, Pan Wojciech Spychała zauważył, że warto uczyć organizacje 

planowania swoich działań i zgłaszania ich wcześniej do Rocznego Programu Współpracy  

w konkretnej formie. Obecnie wiele zadań z zakresu Wydziału Sportu jest realizowanych 

przez organizacje, ale w RPW są one ujęte pod bardzo ogólnie z przypisaną milionową czy 

kilku-milionową kwotą na realizację. Niestety nie idzie za tym ogłaszanie kolejnych 

konkursów do wyczerpania puli środków, co powoduje, że środki nie są w pełni 

wykorzystywane.  

Jak zauważył Pan Paweł Szczyrski, zapisy Rocznego Programu Współpracy charakteryzuje 

dość spory stopień ogólności i pewnych sfer nie da się bardziej uszczegółowić.  



Zdaniem Pana Wojciecha Spychały konkurs na organizację imprez sportowych powinien być 

ogłaszany dwa/trzy razy do roku, a organizacje pozarządowe powinny się uczyć, że jeśli chcą 

realizować inicjatywy, powinny składań w tym czasie oferty. 

W wyniku dyskusji Rady dotyczącej podwyższania standardów placówek (inwestycje, 

remonty, polepszenie infrastruktury itp.), znajdujących się na majątku miejskim i w zasobach 

własnych organizacji (z wyłączeniem własności prywatnych), w których ulokowane 

są siedziby organizacji pozarządowych działających np. na rzecz dzieci, Rada dostrzegła 

problem, a zarazem konieczność umożliwienia tego typu organizacjom przeznaczanie 

środków finansowych nie tylko na podopiecznych, ale również na remonty i polepszenie 

infrastruktury. Zostało w tym zakresie sformułowane i podjęte stanowisko Rady  

w następującym brzmieniu: 

Stanowisko Nr 3/2015 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Prezydentowi Miasta 

Szczecin podjęcie działań, mających na celu umożliwienie organizacjom pozarządowym, 

działającym w sferze spraw społecznych, pozyskiwania funduszy na podwyższanie 

standardów funkcjonowania prowadzonych przez nie placówek (inwestycje, remonty, 

polepszanie infrastruktury) w formie dotacji inwestycyjnych pod warunkiem, że znajdują się 

one na majątku miejskim, bądź w zasobach własnych organizacji (z wyłączeniem własności 

prywatnych). 

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady zaproponował podjęcie kolejnego stanowiska zobowiązującego 

Skarbnika Miasta i Wydział Zarządzania Finansami Miasta do podjęcia prac w kierunku 

zmiany sposobu zlecania zadań organizacjom pozarządowym w układzie wieloletnim,  

ze szczególnym uwzględnieniem spraw społecznych. Brzmienie stanowiska: 

Stanowisko Nr 4/2015 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Prezydentowi Miasta 

Szczecin zobowiązanie Skarbnika Miasta oraz Wydział Zarządzania Finansami Miasta 

do podjęcia prac w kierunku zmiany sposobu przekazywania zadań organizacjom 

pozarządowym poprzez wprowadzenie możliwości ich zlecania w układzie wieloletnim, 

ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu spraw społecznych. 



Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.  

Ad 7. W kolejnym punkcie Rada obradowała nad proponowanymi zmianami do Uchwały 

Nr XI/242/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 w sprawie przyjęcia trybu 

powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego (zm. Uchwała Nr XXXIII/977/13 z dnia 9 września 2013 r.), 

jak również Regulaminu działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

(po wprowadzeniu zmian przyjętych przez Radę na posiedzeniu w dniu 28 maja br.). 

W tym miejscu Pan Wojciech Spychała przypomniał o konieczności organizacji spotkania 

roboczego mającego na celu ustalenie katalogu aktów prawnych, które będą opiniowane 

przez Szczecińską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto, zdecydowano, 

że w październiku zostanie wystosowane pismo do dyrektorów/kierowników jednostek 

organizacyjnych Urzędu z prośbą o wskazanie planowanych projektów uchwał, które 

mogłyby stać się przedmiotem prac Rady z jednoczesnym przypomnieniem o Jej 

kompetencjach w tym zakresie, wynikających np. z uchwały powołującej Radę, czy 

regulującej jej pracę i tryb.  

Przewodniczący Rady zauważył, ze są dwie możliwości zapisania tych regulacji. Po pierwsze, 

wpisanie takiego katalogu jako załącznik do uchwały. Niemniej jednak spowoduje to,  

że katalog będzie dość ograniczony (np. Roczny Program Współpracy, Gminny Program 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp.). Chyba, że zostanie wprowadzony zapis 

rozszerzający katalog o inne akty prawne, opisane np. w zarządzeniu Prezydenta 

(podejmowanym rokrocznie). Wówczas z uchwały następuje delegacja do aktu niższej rangi. 

Ad 8. Przewodniczący odczytał Stanowisko Nr 2/2015 Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego rekomendujące Prezydentowi Miasta Szczecin przeprowadzenie remontu  

w budynku przy ulicy Dworcowej 19 wraz z zainstalowaniem windy osobowej. W drodze 

dyskusji do stanowiska dopisano zdanie: „Jednocześnie, wykonanie remontu nie powinno 

skutkować podwyższaniem składek czynszowych dla dotychczasowych i przyszłych lokatorów 

reprezentujących organizacje pozarządowe”. Zmienione stanowisko zostało przyjęte 

jednogłośnie. Przy okazji zgłoszonej przez Pana Wojciecha Spychałę kwestii podwyższania 

czynszu organizacjom pozarządowym rezydującym lokalach, które zostają poddane 

remontom, a przez to podwyższają swój standard, zdecydowano o przeanalizowaniu zapisów 

umów z zarządcami tj. TBS, ZbiLK itp.  



Ad 9. Następnie przystąpiono do omówienia prac nad projektem uchwały w sprawie 

"Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok". Pan Paweł 

Szczyrski przestawił planowany harmonogram działań w tym zakresie, jak również zaprosił 

do zgłaszania swoich propozycji odnośnie przeprowadzenia konsultacji Programu drogą 

mailową.  

Ad. 10. W ramach wolnych wniosków Przewodniczący odczytał mail od Pana Michała 

Wilkockiego dotyczący konieczności zabezpieczenia głosowania Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2016. W odpowiedzi Przewodniczący przypomniał zebranym o przyjętych 

przez Zespół ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 sposobach zabezpieczenia 

głosowania, zarówno elektronicznego, jak i papierowego. 

Ad. 10. Zdecydowano, że z uwagi na okres wakacyjny, termin kolejnego posiedzenia Rady 

zostanie wyznaczony drogą mailową.  

 


