
Protokół z XVII posiedzenia zdalnego 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 

2019-2022 

 

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne 

15 września 2021 r., godz. 15:00 

II termin godz. 15:15 

 

Planowany porządek obrad: 

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do 

porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu.  

4. Przedstawienie i omówienie w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały 

Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok: Wydział Oświaty, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Kultury, Wydział Sportu. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 1.  

Pani Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego - 

Przewodnicząca Rady - otwarcie posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w pierwszym terminie  – sprawdzenie listy obecności.  

Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: obecnych: 8 osób.  

Przewodnicząca przywitała powołane w skład Rady nowe członkinie tj. Panią 

Agnieszkę Maćkowską - Zastępcę Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta 



Szczecin oraz Panią Edytę Domińczak – Zastępcę Dyrektora Wydziału Sportu 

Urzędu Miasta Szczecin (Zarządzenie Nr 422/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 

10 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Szczecińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019 – 2022). 

Ad. 2 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

głosowanie: 

Za: 8; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0. 

 

Ad. 3 

Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Szczecińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 w dniu 8 września 2021 

roku: 

głosowanie: 

Za: 5; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 3. 

 

Ad. 4 

W trakcie dyskusji nad tym punktem porządku obrad, przedstawiając najważniejsze 

założenia projektu uchwały dot. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok z zakresu właściwości ich jednostki głos zabrali:  

 

- z ramienia Wydziału Oświaty Pani Monika Łuszczek: 

w obszarze - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 

młodzieży środki zaplanowano w oparciu o potrzeby i możliwości realizacji zadań 

kierowanych do mieszkańców. 

Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej 



oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. 

 

Do obszaru zadań realizowanych przez WOś, Rada nie miała uwag. 

 

- z ramienia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pan Henryk 

Szelągiewicz:  

w obszarze - ratownictwo i ochrona ludności to kontynuacja trzy letniej umowy na 

realizację zadania pn. Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych oraz 

wykonanie ratownictwa wodnego na kąpieliskach. 

WNIOSEK FORMALNY zgłosił Pan Mirosław Gosieniecki: Zaplanowana kwota jest 

niewystarczająca do realizacji przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

zadań w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych,  w tym także 

wykonywania ratownictwa wodnego na kąpieliskach. Kwotę należy zwiększyć, 

jednocześnie poszerzając katalog zadań o nowe polegające na utrzymaniu toru 

wodnego na Jeziorze Głębokim  wraz z zabezpieczeniem ochrony ratowniczej. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, biorąc jednocześnie pod uwagę 

dotychczasową współpracę, zaangażowanie i rzetelność w wykonywaniu zadania 

przez WOPR, Rada poparła wniosek: 

głosowanie: 

Za: 5; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 

 

- z ramienia Wydziału Kultury Pani Agnieszka Maćkowska Zastępca Dyrektora: 

w obszarze - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

zaplanowano zadania w zakresie przygotowań i realizacji imprez, wydarzeń, 

przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie. 

Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej 

oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. Do obszaru zadań realizowanych 

przez WK, Rada nie miała uwag. 



- z ramienia Wydziału Sportu Pani Edyta Domińczak Zastępca Dyrektora:  

zadania realizowane w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zakres i 

przypisane kwoty na 2022 rok względem roku 2021 pozostają na podobnym 

poziomie. 

Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej 

oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym. 

 

Do obszaru zadań realizowanych przez WS, Rada nie miała uwag. 

 

Na tym Rada zakończyła proces konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady 

Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok. 

 

Stanowisko Nr 1/2021 z dnia 15 września 2021 r. 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu 

uchwały „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2022 rok”. 

 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o zwiększenie środków 

finansowych na zadanie w obszarze ratownictwo i ochrona ludności poszerzając 

jednocześnie katalog zadań o nowe zadanie polegające na utrzymaniu toru 

wodnego1 wraz z zabezpieczeniem ochrony ratowniczej. 

Ad. 5 

                                                           
1
 Tor open water, czyli tor pływacki na jeziorze Głębokim w Szczecinie dla pływaków i 

przyszłych triathlonistów, którzy trenują na zawody. Tor wyznaczają cztery boje 

nawigacyjne, oddalone od siebie o ok. 250 m. Na specjalnej platformie jest miejsce dla 

ratowników i dla trenerów. 

 



Pan Zygmunt Pyszkowski poruszył problem „szczecińskiej siatkówki”, gdzie brak 

możliwości trenowania w jednym obiekcie sportowym powoduje dla młodych 

zawodników trudności w docieraniu na zajęcia. 

W odpowiedzi Pani Edyta Domińczak poinformowała, że odbyło się spotkanie 

przedstawicieli klubu z Panem Krzysztofem Soską Zastępcą Prezydenta Miasta. Jest 

wola aby młodzież ulokować w jednym miejscu a samą piłkę siatkową tak rozwijać 

aby Szczecin stał się jej kolebką. 

 

Ad. 6 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Protokolant:                                     Przewodnicząca Rady:  

Ilona Krupecka                        Magdalena Błaszczyk 

 

________________________________________________________________________________ 

Protokół zatwierdzony: głosowanie nad przyjęciem protokołu za pomocą środka bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość- e-mail.   

Za: 5 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 1 


