
 

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

PROTOKÓŁ NR 4/2015 

Z POSIEDZENIA SZCZECIŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

w dniu 28 maja 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 7 maja 2015 r. 

4. Omówienie zmian zaproponowanych przez Pana Łukasza Cieślińskiego z Pracowni 

Pozarządowej z Koszalina 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 do Regulaminu pracy SRDPP, wypracowanych w dniu 

7 maja br. podczas spotkania Rady w ramach projektu "Rady Pożytku do STANDARDowego 

użytku". 

5. Raport z realizacji Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2014 roku. 

6. Zmiana przedstawiciela Rady Miasta Szczecin w składzie Prezydium Szczecińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego. 

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 poprzez dodanie nowego punktu poświęconemu 

problemowi budynku przy ul. Dworcowej 19 w Szczecinie w związku z wnioskiem 



Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej o zainstalowanie w nim 

windy osobowej. Zmieniony porządek został przyjęty jednogłośnie.  

Ad. 3. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 7 maja 2015 r. 

Ad. 4. Następnie Rada przystąpiła do omawiania zmian zaproponowanych przez Pana Łukasza 

Cieślińskiego z Pracowni Pozarządowej z Koszalina 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 do Regulaminu pracy SRDPP, 

wypracowanych w dniu 7 maja br. podczas spotkania Rady w ramach projektu "Rady Pożytku 

do STANDARDowego użytku". Przewodniczący Rady odczytywał kolejno zaproponowane 

przez Pana Cieślińskiego zmiany, które następnie były omawiane przez członków Rady.  

W wyniku dyskusji ustalono, że: 

- w uchwale zostanie stworzony „słowniczek” z najczęściej używanymi zwrotami (głosowanie: 

7 osób „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”, ); 

- nastąpi przeformułowanie zapisu Zał. 1, § 2 ust. 1, nowe brzmienie „po jednym 

przedstawicielu z klubów radnych Rady Miasta Szczecin oraz przedstawiciel radnych 

niezrzeszonych Rady Miasta Szczecin” (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”,  

0 „wstrzymujących się”) 

- Zał. 1, § 2 ust. 2 – wprowadzenie określenia „dysponent” do słowniczka; 

- Zał. 1, § 2 ust. 3 – rozwinięcie użytego w ustępie określenia „organizacje pozarządowe” na 

„przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz wprowadzenie 

zwrotu do słowniczka (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- Zał. 1, § 3 ust. 4 – dopisanie nowego ustępu w brzmieniu: „Zgłaszanie kandydatów do Rady 

następuje w terminie do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Spotkania Organizacji 

Pozarządowych” (głosowanie: 7 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 



- Zał. 1, § 3 ust. 4 pkt 5, propozycja, aby wpisać większą liczbę potrzebnych rekomendacji 

(standardy RDPP mówią o co najmniej 5) nie została przyjęta (głosowanie: 7 osób „za”,  

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- Zał. 1, § 3 ust. 7 – przeformułowanie zapisu na: „ W trakcie Walnego Spotkanie Organizacji 

Pozarządowych każdy z delegatów głosuje na liczbę kandydatów odpowiadającą 

maksymalnie liczbie określonej...”, tak aby dać możliwość zagłosowania również na dwa lub 

cztery nazwiska, niekoniecznie na wszystkie miejsca. Wprowadzenie do słowniczka określenia 

„delegat” (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- Zał. 2, § 1 ujednolicenie zapisów uchwały w tym zakresie z regulaminem działalności Rady  

(głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”). Nowe brzmienie paragrafu : 

„§ 1. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) występowanie do Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin z propozycjami 

rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;  

2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta;  

3) opiniowanie projektów uchwał dotyczących działalności pożytku publicznego, 

funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;  

4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Szczecin z Organizacjami;  

5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;  

6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznego Programu Współpracy;  

7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez 

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;  

8) wyrażanie opinii w sprawach dot. standardów realizacji zadań publicznych; 

9) współpraca z Radą Działalności Pożytku Publicznego działającą przy Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi radami działalności pożytku 

publicznego; 

10) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;  

11) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy; 



12) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy; 

13) współpraca z innymi podmiotami powołanymi przez Radę Miasta Szczecin i Prezydenta 

Miasta Szczecin o charakterze opiniotwórczym i doradczym działającymi w sferze pożytku 

publicznego; 

W tym miejscu odbyła się dyskusja na temat konieczności stworzenia katalogu uchwał, które 

podlegałyby konsultacjom ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Taki katalog 

mógłby być tworzony stopniowo na zasadzie sukcesywnego pozyskiwania projektów 

dokumentów od wydziałów. Rada mogłaby opiniować projekty w trybie obiegowym w razie 

pilnego zajęcia stanowiska.  

- Zał. 2, § 4 – ujednolicenie zapisu z zapisem Regulaminu na „Członkowie Rady wykonują 

swój mandat nieodpłatnie” (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- Zał. 2, § 7 – przeformułowanie zapisu na” Rada może zajmować się również innymi 

sprawami przedłożonymi przez Przewodniczącego Rady, bądź na wniosek członka Rady” 

(głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- Zał. 2, § 9 – doprecyzowanie kwestii dotyczącej podejmowania przez Radę decyzji. Zmiana 

zapisu na: „Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii, zwykłą większością 

głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równiej ilości głosów „za” i „przeciw”, 

decyduje głos Przewodniczącego obradom.” (głosowanie: 8 osób „za”,  

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) - ujednolicenie zapisu Regulaminu w tym zakresie. 

Zdecydowano także, o skonsultowaniu z radcą prawny urzędu możliwości podejmowania 

przez Radę decyzji bez względu na ilość osób obecnych na posiedzeniu. 

- Zał. 2, § 15 „ Prezydent Miasta Szczecin odwołuje członka Rady przed upływem kadencji: 

(…)”. Zgodnie z interpretacją prawną przedstawioną przez Pana Łukasza Cieślińskiego, 

kwestia odwoływania członków Rady na poziomie gminnym jest niezgodna z ustawą  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycja aby usunąć zapis dotyczący 

odwoływania członków Rady nie została przyjęta (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”). Zdecydowano także o skonsultowaniu tej kwestii z radcą prawnym 

urzędu; 

- wprowadzenie do Załącznika nr 2, za § 9 zapisu mówiącego o możliwości podejmowania 

przez Radę decyzji w „trybie obiegowym”, zgodnie z zapisami § 10 ust. 5 Regulaminu, 

mówiącego, że: „W sprawach pilnych dopuszcza się wyrażanie przez członków Rady opinii  



i stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres biura 

bop@um.szczecin.pl w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od daty przesłania 

materiałów przez Biuro.” (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

- wprowadzenie Regulaminu działalności Rady jako załącznika do uchwały (głosowanie:  

8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”); 

Ponadto, Rada jednogłośnie przyjęła wszystkie zmiany do Regulaminu działalności SRDPP, 

zaproponowane przez Pana Łukasza Cieślińskiego (głosowanie: 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 

0 „wstrzymujących się”). 

 

Ad. 5. 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 tym miejscu głos zabrał Pan Wojciech Spychała, który podkreślił, że radni przyjęli uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

tych organizacji, ale nie jest ona realizowana, gdyż akty prawne nie trafiają do opiniowania 

przez Radę. Tyczy się to np. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczecina, czy Programu Ochrony 

Środowiska Miasta Szczecina. Pan Spychała poinformował zebranych członków, że  

do wszystkich radnych wysłał drogą elektroniczną zapytanie w przedmiotowej sprawie  

i aktualnie czeka na odzew.  

Zdecydowano także, że zostanie wysłane pismo do dyrektorów/kierowników wydziałów/biur 

urzędu w celu stworzenia katalogu projektów uchwał, którymi Rada mogłaby się zająć  

w danym roku. Zdaniem Przewodniczącego, z czasem, gdy taka praktyka by się przyjęła 

udałoby się pozyskiwać coraz większą liczbę dokumentów do opiniowania, a w praktyce 

wieloletniej możliwe jest uzyskanie stałego katalogu aktów, które systematycznie 

pojawiałyby się do opiniowania przez Radę.  

Głos zabrała także Pani Dorota Korczyńska, która zauważyła, że nie ma części przedstawicieli 

wydziałów, zatem trudno jest dyskutować o niektórych zapisach raportu np. w części 

dotyczącej rozdysponowania ilości środków - mniejszej niż było pierwotnie zaplanowane. 



Poprosiła zatem o zaproszenie na kolejne posiedzenie Rady przedstawiciela Wydziału Spraw 

Społecznych oraz Wydziały Sportu. 

Rada w tym punkcie poruszyła także temat, wywołany przez Pana Wojciecha Spychałę 

odnośnie zwiększenia puli środków na małe dotacje dla organizacji pozarządowych  

w związku z dużym zainteresowaniem na tego typu wsparcie od Miasta. Co roku Miasto 

dofinansowuje ok. 50 % składanych ofert. Przewodniczący Rady zaproponował, aby Rada 

sformułowała w tym zakresie wniosek do Prezydenta Miasta. 

 

Ad. 6. Rozpoczęto obrady nad kolejnym punktem porządku dotyczącym zmiany 

przedstawiciela Rady Miasta Szczecin w składzie Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. Przewodniczący poinformował obecnych na posiedzeniu, że w związku 

ze zmianą kadencji Rady Miasta Szczecin w miejsce radnej Pani Marii Liktoras, wchodzącej  

w skład Prezydium SRDPP, został oddelegowany nowy przedstawiciel. Koniecznym jest zatem 

powołanie nowego reprezentanta spośród radnych: p. Marii Magdaleny Herczyńskiej, 

p. Michała Wilkockiego i p. Janusza Jagielskiego. Ostatecznie zdecydowano, że ww. radni 

podejmą decyzję co do wejścia w skład Prezydium na następnym posiedzeniu. 

 

Ad. 7. Następnie Rada przystąpiła do omówienia tematu budynku przy ul. Dworcowej 19  

w Szczecinie, w którym rezyduje wiele organizacji pozarządowych, w tym m.in.  Towarzystwo 

Społeczno – Kulturalne Mniejszości Niemieckiej, które złożyło wniosek do Prezydenta Miasta 

Szczecin o zainstalowanie w ww. budynku windy osobowej, z uwagi na trudność z dotarciem 

do siedziby na czwartym piętrze osób starszych, będących członkami Stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady przedstawił obecną sytuację organizacji w siedzibie przy ul. Dworcowej 

19 po niedawno przeprowadzonej w tym miejscu wizycie przedstawicieli Biura  

ds. Organizacji Pozarządowych. W wyniku dyskusji ustalono, że Rada wystąpi do Prezydenta 

Miasta Szczecin oraz dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych z wnioskiem  

o przeprowadzenie remontu w budynku wraz z zainstalowaniem windy osobowej. Brzmienie 

stanowiska w tej sprawie zostanie przygotowane na następne posiedzenie Rady.   

Ad. 8. Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Ad. 9. Termin kolejnego posiedzenia wyznaczono na 25 czerwca 2015 r. na godzinę 15:00. 


