
 

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

PROTOKÓŁ NR 6/2015 

Z POSIEDZENIA SZCZECIŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

w dniu 13 października 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 25 czerwca 2015 r. 

4. Zmiana przedstawiciela Rady Miasta Szczecin w składzie Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, wybór reprezentanta Rady Miasta Szczecin do Prezydium. 

5. Prace nad projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok". 

6. Zmiana uchwały w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu 

organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w związku 

z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (aktualizacja uchwały wyłącznie pod kątem dostosowania 

jej zapisów do zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwagi 

na zbliżające się wybory i nową kadencję Rady). 

7. Wolne wnioski.  

8.  Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

 

Ad. 1 i 2 Przewodniczący Rady przywitał zebranych i odczytał planowany porządek obrad. 

Zaproponowano zmianę do porządku obrad polegającą na procedowaniu w pierwszej 

kolejności punktu 5 porządku, poświęconemu projektowi uchwały w sprawie Rocznego 

Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Ad. 3. Zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 25 czerwca 2015 r. liczbą głosów:  

10 osób „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymujące się” 

Ad. 4 Następnie przystąpiono do prac nad projektem uchwały w sprawie "Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 



prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok". Przewodniczący Rady 

przedstawił zebranym harmonogram prac nad uchwałą w sprawie Rocznego Programu 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok i zapowiedział, że uchwała będzie 

procedowana na sesji Rady Miasta Szczecin w dniu 17 listopada 2015 r. Ponadto 

poinformował, że z uwagi na toczące się prace budżetowe do czasu sesji Rady Miasta 

zostanie złożona autopoprawka, wprowadzająca istotne zmiany i aktualizacje zapisów 

uchwały, w szczególności w zakresie zlecania zadań.  

W tym miejscu Przewodniczący oddał głos poszczególnym Przedstawicielom wydziałów, 

obecnym na posiedzeniu Rady, którzy zaprezentowali zgłoszony do Programu zakres zadań 

przewidzianych do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. 

Prezentacji dokonali kolejno: 

 Pan Dariusz Matejski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, który wspomniał, że oprócz zgłoszonych zdań, wydział przewiduje 

ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie 

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie”; 

 Pani Anna Strzelczak – Kierownik Referatu ds. gospodarki komunalnej Wydziału 

Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, która poinformowała, ze Wydział 

planuje wprowadzenie nowych działań we współpracy z organizacjami, jakimi 

są przedsięwzięcia, mające na celu wspieranie i umacnianie tożsamości lokalnej 

mieszkańców. Jest to efekt rozmów i współpracy z radami osiedli i wsłuchiwania się  

w zgłaszane potrzeby. Zadanie zostało już wpisane do projektu uchwały w obszarze 

„Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”. 

 Pan Witold Daniłkiewicz – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności, prezentując zakres zadań zgłoszonych przez Wydział; Pan Dyrektor 

poinformował, że zadania stanowią kontynuację przedsięwzięć zlecanych przez 

Wydział w poprzednich latach; 

 Pan Stefan Karbownik – przedstawiciel Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu, który 

opowiedział o corocznym zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym w ramach 

konkursów z zakresu „Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym 

rozwoju przedsiębiorczości”. 

 Pan Piotr Spunda – przedstawiciel Wydziału Oświaty, który przedstawił zakres działań 

zgłoszonych do RPW w obszarze „Wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz „Organizacji 

przedsięwzięć sportowych i rekreacyjno – turystycznych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej”. 



 Pani Katarzyna Falbogowska – Kierownik Referatu ds. Polityki Społecznej Wydziału 

Spraw Społecznych oraz Pani Kamila Trzebiatowska – pracownik Wydziału, 

przedstawiły szeroki zakres zadań, leżących w kompetencjach reprezentowanego 

Wydziału, zaplanowanych do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w roku 2016 w następujących obszarach: „Pomoc społeczna, w tym 

pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans 

tych rodzin i osób”, „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, „Działalność 

na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia”, „Działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych” oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom 

społecznym”.  

 Pan Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, który omówił, zgodnie 

z właściwością wydziału, zadania z zakresu „ Wspierania u upowszechniania kultury 

fizycznej”; 

 Pani Jadwiga Kimber – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury, przedstawiła zadania 

z obszaru dedykowanego „Kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego”. 

 Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych, zaprezentował 

działania, które zostały zaplanowane do realizacji we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2016 roku przez Biuro, w szczególności w zakresie: „Działalności 

na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego”, 

„Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych”, „Działalności 

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, „Promocji i organizacji 

wolontariatu”, „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. 

W drodze dyskusji nad projektem uchwały w sprawie "Programu współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2016 rok", Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego 

podjęła następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie: 

Stanowisko Nr: 5/2015 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie Programu współpracy 
Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok  



 Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Prezydentowi 
Miasta Szczecin oraz Radzie Miasta Szczecin uwzględnienie następujących postulatów 
dotyczących zapisów Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na 2016 rok: 

1) zwiększenie środków o 100.000 zł w budżecie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta 
Szczecin w obszarze „Wypoczynku dzieci i młodzieży” na organizację czasu wolnego 
dzieci i młodzieży; 

2) zapewnienie środków w budżecie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
w wysokości 100.000 zł na edukację pozaszkolną, w tym na pracę z dziećmi i młodzieżą 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z zespołem nadpobudliwości 
psychoruchowej ADHD oraz na potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych tych osób; 

3) przeznaczenie kwoty 50.000 zł na program aktywizacji szczecińskiej młodzieży, jako 
zadania realizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

4) dopisanie nowego zadania do kompetencji Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta Szczecin w zakresie aktywizacji seniorów wraz z kwotą przeznaczoną  
na realizację w wysokości 25.000 zł; 

5) zwiększenie środków na zadanie leżące w kompetencji Wydziału Sportu Urzędu 
Miasta Szczecin  pn: „Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty 
realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – uczniowskie kluby 
sportowe” do łącznej kwoty 500.000 zł; 

6) dopisanie do właściwości Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin zadania 
pn. „Działania edukacyjno – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży” z rezerwacją 
środków finansowych na ten cel w kwocie 10.000 zł;. 

7) zwiększenie środków na zadanie znajdujące się w kompetencji Biura ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin pn. „Przygotowanie, realizacja projektów, 
cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na 
realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych”, czyli 
tzw. fundusz wkładów własnych, do kwoty 250.000 zł; 

8) przeznaczenie 20.000 zł na zadanie zgłoszone przez Fundację Sektor 3 oraz 
Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża pn. „Bony 
rozwojowe dla organizacji pozarządowych” ze wskazaniem wydziału odpowiedzialnego, 
jakim jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin; 

9) zwiększenie kwoty na realizację zadania prowadzonego przez Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin pn. „Prowadzenie centrum wspierania 
organizacji” o 30.000 zł w zakresie zgłoszonym przez Fundację Sektor 3  
oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża tj. na 
polepszenie infrastruktury i adaptacji pomieszczeń na potrzeby Szczecińskiego Centrum 
Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3”. Łączna kwota na zadanie pn. 
„Prowadzenie centrum wspierania organizacji” to 185.000 zł. 

Ostatecznie, Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego na posiedzeniu 

w dniu 13 października 2015 r. pozytywnie i jednogłośnie (10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się”) zaopiniowała i przyjęła projekt uchwały w sprawie „Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 



prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, z uwzględnieniem zmian 

zawartych w ww. stanowisku. 

Ad. 6. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zebranym zmiany do uchwały w sprawie 

przyjęcia trybu powoływania członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informując jednocześnie zebranych, 

że aktualizacja uchwały następuje wyłącznie pod kątem dostosowania jej zapisów do zmian 

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, co wynika ze zbliżających się 

wyborów i nadchodzącej nowej kadencji Rady. Poinformował także o zaplanowanym na dzień  

19 listopada 2015 r. Walnym Spotkaniu Organizacji Pozarządowych, organizowanym w sali Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Matejki 22 w Szczecinie.  

Pani Dorota Korczyńska wniosła następujące uwagi do zapisów projektu ww. uchwały: 

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały 

- dopisanie do §2 pkt 1 przedstawicieli radnych niezrzeszonych, nowe brzmienie punktu to:  

„ 1) po jednym przedstawicielu z klubów radnych oraz jeden przedstawiciel radnych niezrzeszonych 

Rady Miasta Szczecin”; 

- przeformułowanie zapisu §2 pkt 3 poprzez dodanie zwrotu „ogółu członków”, nowe brzmienie 

punktu to: „przedstawiciele Organizacji, stanowiący co najmniej połowę ogółu członków Rady”; 

- zmiana w § 3 ust. 7 wyrazów „ilość” na „liczba”, nowe brzmienie ustępu to: „W trakcie Walnego 

Spotkania Organizacji Pozarządowych każdy z delegatów głosuje na liczbę kandydatów 

odpowiadającą liczbie określonej w § 2 pkt 3 spośród zgłoszonych przedstawicieli Organizacji”; 

Projekt uchwały po zmianach został przyjęty jednogłośnie, liczbą 10 osób „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się od głosu”. 

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 

- w § 7 zmiana liczby członków, mogących wystąpić z wnioskiem z pięciu do jednego, nowy zapis 

paragrafu w brzmieniu: „Rada może zajmować się również innymi sprawami przedłożonymi przez 

Przewodniczącego Rady, bądź na wniosek innego członka Rady”; 

- w § 8 ust. 3 zmiana liczby członków, uprawnionych do wystąpienia  wnioskiem o zwołanie 

posiedzenia Rady z pięciu do jednego, nowe brzmienie ustępu to: „Posiedzenia zwoływane są przez 

Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego lub na wniosek 

innego członka Rady.”. 

  



 

Ad. 7. Wolne wnioski zgłosił drogą elektroniczną Pan Wojciech Spychała w dniu 

13 października. Dotyczyły one stworzenia programu aktywizacji szczecińskiej młodzież oraz 

programu aktywizacji seniorów. Oba wnioski zostały uwzględnione w stanowisku Rady 

Nr 5/2015 przyjętym na posiedzeniu w tym dniu.  

Ad. 9. Zdecydowano, że termin kolejnego posiedzenia zostanie zaproponowany drogą 

mailową. 


