
 

  Urząd Miasta Szczecin 
   Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

   pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

   tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099 

   bop@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.pl/bop 

 

     Szczecin, 23 września  2016 r. 

SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

KADENCJA 2015-2018 

Protokół nr 9/2016 z dnia 22 września 2016 roku 

 

 

Uczestników posiedzenia powitał Przewodniczący Rady Pan 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 posiedzenia Rady z dnia 9 czerwca 2016. 

4. Prace nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 r.” z udziałem dysponentów środków jednostek organizacyjnych 

Urzędu. 

5. Wolne wnioski. 

6.. Ustalenie terminu kolejnego spotkania.  

Pan Paweł Szczyrski zgłosił wniosek o zmianę porządku i wniesienie nowego punktu dot. 

informacji bieżących w pkt. 4.  

Ad. 1 i 2. Porządek obrad został przyjęty liczbą 8 głosów „za”, 1 osoba „wstrzymała się”, 0 

osób „przeciw”. 

Ad. 3. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 9 czerwca 2016 liczbą 

9 głosów „za” 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się” 

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

Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2017 r.” z udziałem dysponentów środków jednostek 

organizacyjnych Urzędu.  

 Przewodniczący Rady poinformował, iż za miesiąc planowane jest Walne Spotkanie 

Organizacji Pozarządowych, tak więc koniecznym jest, aby Szczecińska Rada 

Działalności Pożytku Publicznego spotkała się jeszcze raz, ponieważ należy  

przygotować sprawozdanie z działalności Szczecińskiej Rady. Poinformował przy 

tym, iż Walne Spotkanie odbędzie się 26 października w auli Uniwersytetu 

Szczecińskiego na ulicy Wielkopolskiej, początek spotkania o godzinie 17. Po 

http://www.szczecin.pl/bop


walnym planowane jest szkolenie dla zainteresowanych organizacji. 

Przewodniczący poruszył także temat zmiany wzorów ofert i ramowych wzorów 

umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z 

wykonywania tych zadań, od dnia 3 września 2016 – zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016.  Będą 

organizowane szkolenia dla Organizacji Pozarządowych oraz spotkania dla 

urzędników. Zmiany dotyczą zarówno Otwartych Konkursów Ofert, jak i Małych 

Dotacji.  Pan Paweł Szczyrski poinformował, że nowe wzory umów obowiązują w 

każdym  konkursie zorganizowanym po 3 września 2016 roku. Te organizacje 

pozarządowe natomiast, które biorą udział w  konkursie zorganizowanym przed        

3 września kierują się jeszcze starymi wzorami umów.  

 

W tym miejscu Przewodniczący oddał głos poszczególnym przedstawicielom wydziałów, 

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

przedstawionych do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.  

Prezentacji dokonali kolejno: 

 Pan Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki i 

Administracji Budowlanej, który zaznaczył iż zadania zgłoszone do Rocznego 

Programu Współpracy na 2017 rok z obszaru zadania Rewitalizacja, realizowane 

będą w ramach programu „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy 

śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, który to trwa do 2020 

roku. Zaznaczył, iż program ten dotyczy zarówno rewitalizacji Alei, jak i zmian w 

kwartałach przyległych, tak aby możliwym było przeprowadzenie szeregu działań 

miękkich ukierunkowanych na aktywizację społeczności lokalnej. Z jednej strony są 

to kwestie infrastrukturalne, ale i szereg działań o charakterze społecznym. Do 

końca 2018 roku, otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w wysokości 

3,7 miliona złotych na wsparcie szeregu działań do 2018 roku. Pan Bondar 

zaznaczył, że istnieje już wstępna lokalizacja lokalu, który pełnić będzie funkcję  

punktu konsultacyjnego (powierzony on zostanie do prowadzenia Organizacji 

Pozarządowej). Organizacja będzie musiała utrzymać lokal, prowadzić działalność 

merytoryczną a zadanie ma być kontynuowane do 2018 roku za kwotę 80.000 

złotych. 

Kwota 50.000 złotych powierzona na drugie zadanie o brzmieniu „Przygotowanie i 

realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w  ramach 

programu „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego 

odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie” również w obszarze Rewitalizacji, 

będzie rozpisana w następujący sposób: 50.000 złotych na rok 2017 oraz drugie 

50.000 złotych na rok 2018. 

 Pan Henryk Szelągiewicz – z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 

Ludności, który zaznaczył, iż do zadania Ochotnicze Straże Pożarne z obszaru 

Ratownictwo i Ochrona Ludności, należy dopisać dodatkowe 200.000 złotych na 

remont samochodu należącego do Straży. Dodał także, iż Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności ma obowiązek finansować Ochotniczą Straż 

Pożarną w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego związku z 

przepisami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, gdzie zlecenie zadania odbywa 

się poza konkursem. Natomiast dla zadania Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych również z tego samego obszaru, będzie ogłoszony konkurs. 



Pan Szelągiewicz podkreślił, iż zadanie to planowane jest na 3 lata. Jeśli natomiast 

chodzi o zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych podczas 

Regat The Tall Ship Races 2017”, ogłoszony zostanie jeden konkurs dla organizacji 

posiadającej stosowne uprawnienia i odpowiednią bazę sprzętową.  

 Pan Stefan Karbownik  - z Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu, który podkreślił, iż   

kwoty zadeklarowane w Rocznym Programie Współpracy na 2017 rok są nieco 

zawyżone na zadania pn. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym 

rozwój przedsiębiorczości w zakresie Wspierania aktywizacji gospodarczej 

zaniedbanych rejonów miasta Szczecina oraz promocji przedsiębiorczości oraz 

„Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy w zakresie dofinansowania organizacji imprez promujących 

nowe miejsca pracy i formy zatrudnienia w mieście Szczecinie wśród osób 

bezrobotnych oraz absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i uczelni. Na przyszły 

rok Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu nie będzie wspierał działalności 

szkoleniowej jako takiej, bo jest tego typu inicjatyw dużo na rynku, pojawiają się też 

środki rządowe wspierające szkolenia.  

 Pan Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i 

Ochrony Środowiska, który przypomniał, iż zadania związane ze sterylizacją i 

kastracją kotów wolno żyjących oraz pomocą lekarsko-weterynaryjną z obszaru 

zadania ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego były 

realizowane dotąd przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W tym roku być 

może zajdzie analogiczna sytuacja.  

 Pan Marcin Balbuza – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu, który  zwrócił uwagę, iż 

rezerwa na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej oraz udzielanie 

dotacji w trybie pozakonkursowym zmniejszy się z pierwotnie deklarowanych 

240.000 złotych na 210.000 złotych. Pozostałe deklarowane kwoty na pewno się nie 

zmienią, może się zmienić jedynie specyfikacja zadań - niektóre zadania będą ze 

sobą  połączone. Do przełomu grudnia/stycznia Wydział Sportu poda konkretne 

informacje odnośnie zadań.  

 Pan Adam Ciemniak – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych, który 

omówił zadania z obszarów: „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”, oraz „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”. 

Pan Ciemniak w szczególności odniósł się do zadania „Rehabilitacja społeczna 

osób bezdomnych”, omówił także zadanie pn. „Zapewnienie schronienia osobom 

bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub 

niepełnosprawność”. Pan Ciemniak odniósł się także do zadania pn. „Posiłek dla 

potrzebujących” oraz do  zadania pn. „Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej 

wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów 

żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli”. Pan Dyrektor 

zatrzymał się również  na zadaniu pn. „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior 

Wigor” usytuowanego w lokalach przy Królowej Jadwigi 45c 45a w Szczecinie” oraz 

zadaniu pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób 

Niepełnosprawnych Intelektualnie (aneksy do umów)” . 

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

wypowiedział się w imieniu nieobecnych na spotkaniu przedstawicieli Wydziału 

Oświaty. Pan Szczyrski wymienił dokładne kwoty przeznaczone na Roczny Program 



Współpracy na 2017 rok z Wydziału Oświaty wraz z omówieniem kierunku ich 

wydatkowania. Następnie przeszedł do omówienia Rocznego Programu Współpracy 

na 2017 w ujęciu nieobecnych na spotkaniu przedstawicieli Wydziału Kultury oraz 

Wydziału Inwestycji Miejskich także szczegółowo omawiając plany obu jednostek. 

Pan Szczyrski poinformował w tym miejscu, że Wydział Inwestycji Miejskich w 2017 

roku prawdopodobnie po raz ostatni zorganizuje program Społecznych Inicjatyw 

Lokalnych  

 Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych, który zwrócił 

uwagę na błąd przy zadaniu Nieodpłatna Pomoc Prawna z obszaru Udzielanie 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej 

społeczeństwa. Podana pierwotnie kwota, tj. 1.001.664 złote powinna zostać 

podzielona na pół, ponieważ tylko połowa zadania jest oddana do realizacji 

organizacjom pozarządowym. Pan Szczyrski powiedział także, iż zadanie 

„Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały wpływ na 

wizerunek miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze 

źródeł zewnętrznych” (w skrócie: wkłady własne) wynosi obecnie w  projekcie 

Rocznego Programu Współpracy 172.000 złotych, ale Biuro ds. Organizacji 

Pozarządowych będzie wnioskować o kwotę 250.000 złotych na ten cel.. Na końcu 

Pan Paweł Szczyrski zaapelował do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, aby jej członkowie zawnioskowali do Pana Prezydenta o utrzymanie 

kwot, które zadeklarowane są w Rocznym Programie Współpracy na 2017 rok, z 

jednoczesnym wskazaniem 250.000 złotych na wkłady własne, na której to kwocie 

szczególnie zależy Biuru ds. Organizacji Pozarządowych.  

 Zaproponowano podjęcie stanowiska rady (treść w załączeniu) dotyczącego projektu 

RPW na 2017 rok. 

Wynik Głosowania: 9 osób „za”, 0 osób „wstrzymujących się”, 0 osób „przeciw” 

  

Dyskusja 

 

- Pani Agnieszka Zalewska – zapytała, czy badano które obszary Szczecina  są 

najbardziej zagrożone problemem alkoholowym wśród młodzieży, czy były robione 

jakiekolwiek ankiety na ten temat.  Propozycja, by część pieniędzy przeznaczonych 

przez Wydział Spraw Społecznych na Roczny Program Współpracy na 2017 rok 

przeznaczyć właśnie na diagnostykę problemów alkoholowych i narkomanii na 

obszarze Szczecina.  Pani Zalewska zwróciła uwagę, iż konkursy z obszaru walki z 

uzależnieniami  pojawiają zbyt późno, w związku z czym jest niestety zbyt mało 

czasu na zgłoszenie chęci uczestnictwa. Pani Zalewska zaproponowała również, by 

stworzyć mapę wskazującą, w których obszarach Szczecina występuje najwięcej 

dzieci zagrożonych problemem alkoholowym. Skoro mogła powstać mapa powstać 

wskazująca, w których obszarach Szczecina jest najwięcej seniorów, należy 

stworzyć podobną mapę w odniesieniu do szczecińskiej trudnej młodzieży. 

 

-Pan Adam Ciemniak – wszystkie konkursy na 2017 rok obejmą realizację zadań od 

początku roku (od 1 stycznia). 

 

-p. Aleksandra Białonowicz – powinna być dokonana lokalna diagnoza problemów 

alkoholowych, niestety trudno wyegzekwować by takie diagnozy były 

przeprowadzane. Ostatnie przeprowadzono 4 lata oraz 6 lat temu, ale nie były one 



stricte lokalne. Nie ma konkretnej statystyki obrazującej, która grupa dzieci i 

młodzieży w Szczecinie jest najbardziej zagrożona alkoholizmem i narkomanią. Na 

razie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupiła się na 

analizie dostępności alkoholu w Szczecinie. Są plany, by zaangażować studentów 

do wykonywania  analiz dzieci i młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym. W 

konkursach mających na celu przeciwdziałanie problemom alkoholowym oraz 

narkomanii brały do tej pory udział takie organizacje ja: Zachodniopomorska 

Fundacja Pomocy Rodzinie Tęcza Serc oraz Fundacja Prawobrzeże. Grupa 

fokusowa w ramach strategii problemów społecznych na lata 2015-2020 dla miasta 

Szczecina wygenerowała szereg luk, które należy uzupełnić. Pani Białonowicz 

podkreśliła jednocześnie, iż zasób podmiotów działających w tym zakresie jest duży. 

Brak jest jednak skutecznej koordynacji całego procesu, a przy braku koordynacji  

środki finansowe  ulegają rozproszeniu.  Powinna zaistnieć lepsza koordynacja, by 

bardziej efektywnie wykorzystać te środki. Pani Białonowicz powiedziała również, że 

organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, 

przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z 

rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie i 

środowisk rodzicielstwa zastępczego, planowana przez Wydział Spraw 

Społecznych, ma jak najbardziej sens, tyle że podczas tego wypoczynku powinien 

być wdrażany program  walki z uzależnieniami i przemocą.  

 

-Pan Zygmunt Pyszkowski, Prezes Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci Oddziału Regionalnego w Szczecinie - Powołanie placówek wsparcia 

dziennego i pozostawienie ich na barkach Organizacji Pozarządowych nie jest 

wystarczające. Istnieją duże obostrzenia jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych 

placówek. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi jedną taką placówkę, ale warunki 

przedstawione dla lokali są obecnie zbyt restrykcyjne i ciężko im sprostać. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  znalazło nowy lokal, ale Sanepid uważał, że toaleta 

nie jest odpowiednia, bo była w lokalu tylko jedna, koedukacyjna. Wydział Polityki 

Społecznej powinien więc wskazać lokale spełniające kryteria dla otworzenia 

placówek wsparcia dziennego.   

 

-Pan Krzysztof Szczur, Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Wschodnich Oddział w Szczecinie – zapytał, dlaczego w Rocznym Programie 

Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok Wydział Spraw 

Społecznych nie wprowadził programu na rzecz korekcji wad postawy. Pan Szczur 

zwrócił uwagę, że 91% dzieci w Polsce posiada wady postawy. Zasugerował, aby 

podążyć wzorem miast, które już realizują tego typu programy.  

 

-Pan Adam Ciemniak, Wicedyrektor Wydziału Spraw Społecznych – Odpowiedział, 

że program taki będzie realizowany  w ramach programu zdrowotnego dla 

mieszkańców Szczecina. Wydział Spraw Społecznych przekazał już Prezydentowi 

Miasta Szczecin  symulację kosztów budżetowych, w które wliczone są 

najważniejsze elementy w zakresie korekcji wad postawy, stomatologii oraz 

okulistyki. Program ten jest w fazie przygotowań.  

Na tym dyskusje zakończono rozpoczynając punkt Wolne wnioski. 

- Pani Dorota Korczyńska – zaproponowała, aby wystąpić do Prezydenta Miasta Szczecin z 

wnioskiem o rozważenie zlecenia organizacji pozarządowej punktu informacji turystycznej w 



budynku na Alei Kwiatowej włącznie z aspektem animacji Alei Kwiatowej. Tym sposobem 

będzie to działanie kompleksowe.  

 

Następne posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zostało 

wyznaczone na  6.10.2016 roku o godzinie 14:30 lub 14:45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Marta Kaszubowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


