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PROTOKÓŁ NR 8/2016 

Z DNIA 9 CZERWCA 2016 ROKU 
 

Przewodniczący Rady Pan Paweł Szczyrski powitał uczestników posiedzenia, a następnie 

odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 2 czerwca 2016 r. 

4. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2015 roku. 

5. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

6. Rozpoczęcie prac nad Programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2017 r. 

7. Wolne wnioski.  

8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2. Porządek obrad został przyjęty liczbą głosów: 7 osób „za”, 0 „przeciw” 

0 „wstrzymujących się”. 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 2 czerwca 2016 r. Protokół został 

zatwierdzony liczbą głosów: 7 osób „za”,0 „przeciw”,  0 osób „wstrzymujących się”. 

Ad. 4. W tym miejscu Przewodniczący Rady przedstawił zebranym „Raport z realizacji 

programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku”. 

Pani Dorota Korczyńska zapytała, czy zmniejszenia kwot przeznaczonych na realizację 

poszczególnych konkursów wynikały z niewystarczającego zainteresowania oferentów 

(Organizacji Pozarządowych), czy też może środki zapisane w budżecie wydziałów uległy 

zmniejszeniu.    



W odpowiedzi p. Paweł Szczyrski poinformował, że na zmniejszenie mogła wpłynąć zarówno 

liczba ofert wybranych do realizacji w drodze konkursu, która nie w pełni wyczerpała pulę 

środków, jak również mogło nastąpić przesunięcie pewnej puli środków do innego konkursu 

np. ogłoszonego w ramach inicjatywy własnej organizacji. Stąd w tabeli, stanowiącej 

załącznik do raportu pojawiają się także pozycje zwierające 0 złotych w rubryce dotyczącej 

środków zaplanowanych w Rocznym Programie Współpracy, a które są widoczne 

w zadaniach rzeczywiście zrealizowanych wraz z kwotą przeznaczoną na ten cel.  

Pani Dorota Korczyńska zauważyła także, że zarówno w raporcie za rok 2014, jak 

i w tegorocznym raporcie widoczna jest znaczna dysproporcja pomiędzy nakładami idącymi 

na piłkę nożną, a innymi dyscyplinami sportowymi. Sugestią Pani Doroty jest zwrócenie się 

do Wydziału Sportu o przeprowadzenie ponownej analizy w tym zakresie.  

Przewodniczący Rady zaproponował, aby tematem zająć się na powakacyjnym posiedzeniu 

przy udziale przedstawiciela Wydziału Sportu. 

Ponadto, Pani Dorota Korczyńska zaproponowała, aby z uwagi na tegoroczne problemy 

związane z rozstrzygnięciem konkursu dotyczącego wsparcia, aktywizacji i integracji osób 

starszych, czyli tzw. programu aktywizacji społecznej, rozważyć zwiększenie kwoty  

na realizację tego zadania. 

Pan Paweł Szczyrski poinformował, że zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Miasta Szczecin 

oraz w odpowiedzi na wniosek Komisji Inicjatyw Społecznych pula ta będzie co roku 

zwiększana. Jednocześnie możliwe jest, że jeszcze w roku obecnym zostanie ogłoszona druga 

tura konkursu w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych z budżetem w wysokości 

250.000 złotych.      

Po zakończonej dyskusji „Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2015 roku” został przyjęty jednogłośnie, liczbą głosów: 8 osób „za”, 

0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”.  

Ad. 5. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował projekt uchwały w sprawie określenia 

trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej. 

 

 



Wniesione uwagi: 

- określenie w uchwale progu punktowego, który musi spełnić wniosek, aby uzyskać 

dofinansowanie – wprowadzenie tzw. wagi minimalnej (np. 60%) jako warunku dalszego 

rozpatrywania wniosku, 

- wprowadzenie np. 14 dniowego okresu zgłaszania uwag do wniosków, które podlegałyby 

publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, celem uniknięcia zażaleń i protestów 

mieszkańców. Każdy wniosek powinien przejść tzw. proces konsultacyjny. 

Ponadto Pan Paweł Szczyrski poinformował, że w dniach od 7 czerwca do 8 lipca 2016 r. 

prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące przedmiotowej uchwały i na podany 

na stronie internetowej adres mailowy można przesyłać wszelkie indywidualne uwagi 

do dokumentu. 

Ad. 6. W zakresie rozpoczęcia prac nad Programem współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2017 r. Przewodniczący Rady zapowiedział, że w roku obecnym harmonogram 

prac będzie podobny jak w roku poprzednim. Mianowicie, na podstawie informacji 

przekazanych przez dysponentów środków zostaną zaplanowane zadania, a następnie 

odbędą się konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz ze Szczecińską Radą 

Działalności Pożytku Publicznego. Projekt uchwały procedowany będzie na listopadowej sesji 

Rady Miasta. 

Ad. 7. Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

Ad. 8. Z uwagi na rozpoczynający się okres wakacyjny, termin kolejnego posiedzenia Rady 

został wyznaczony na drugą połowę sierpnia.  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


