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Stanowisko Nr: 5/2015 

Stanowisko 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. 

 

    Przewodniczący 

     Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w kadencji 2013-2015 
 


