Protokół z XII posiedzenia zdalnego
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022
Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne
23 września 2020 r., godz. 14:00
II termin godz. 14:15
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
2021 rok – Wydział Ochrony Środowiska, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
Biuro Dialogu Obywatelskiego.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Pani Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego - Przewodnicząca Rady - otwarcie
posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności.
Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: obecnych: 6 osób.
Ad. 2
Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 3
Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 16 września 2020
roku:
głosowanie:
 Protokół z XI posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022
z dnia 16 września 2020 r. -Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 2.
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 2021 rok z zakresu właściwości ich
jednostki głos zabrali:
- z ramienia Wydziału Ochrony Środowiska Pan Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora:
w zadaniu „Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących” zmianie uległa proponowana
kwota, która pozostanie na poziomie kwoty w roku 2020 tj. 27 000,- zł. Kwota w zupełności
wystarczająca na realizację ww. zadnia.
Do obszaru zadań realizowanych przez WOŚ, Rada nie miała uwag;
- z ramienia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Pani Weronika Woźna-Budziak oraz Pani
Magdalena Kowalska:
zadania realizowane w obszarze udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej jak również przypisane kwoty na
2021 rok względem roku 2020 pozostają bez zmian.
Do obszaru zadań realizowanych przez BMRK, Rada nie miała uwag;
- z ramienia Biura Dialogu Obywatelskiego Pani Magdalena Błaszczyk Dyrektor Biura:
omówione zostały zadania wynikające z zakresu właściwości Biura ze wskazaniem zadań w których
planowane kwoty względem roku 2020 zostały zmienione.
Zadania pn. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ
na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych

(tzw. wkłady własne) oraz Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich
Organizacji Pozarządowych Pod Platanami zaplanowane w projekcie budżetu.
Do obszaru zadań realizowanych przez BDO, Rada nie miała uwag.
Ad. 5
Pan Janusz Zbiorczyk zawnioskował aby podjąć temat strefy płatnego parkowania, tj. zmian
wprowadzonych w zakresie zwiększenia obszaru jak również odpłatności.
Mimo, iż nie są to kompetencje Rady, ponieważ jednostką odpowiedzialną za to zadanie jest Wydział
Gospodarki Komunalnej oraz Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., obecny na zebraniu Pan
Przemysław Słowik, Radny Rady Miasta Szczecin w sposób wyczerpujący omówił potrzebę wprowadzenia
zmian dotyczących strefy płatnego parkowania.
Przewodnicząca przypomniała, o trwającym naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych
otwartych konkursów ofert na 2021 rok.
Jednocześnie poinformowała, iż drugi rok z rzędu Gmina Miasto Szczecin zwyciężyła w kategorii Powiat i
miasto na prawach powiatu w konkursie „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2020” realizowanym
przez Urząd Marszałkowski. Oprócz statuetki Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 10 000 zł, która
zostanie przeznaczona na działania wspierające szczecińskie organizacje pozarządowe.
Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant:
Ilona Krupecka

Przewodnicząca Rady:
Magdalena Błaszczyk

________________________________________________________________________________
Protokół zatwierdzony: 30.11.2020 r.
Obecnych osób: 6
Za: 4
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1

