
SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 
KADENCJA 2015 - 2018 

 
PROTOKÓŁ NR 2/2017 

Z DNIA 9 MAJA 2017 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 posiedzenia z dnia 18 kwietnia 2017 r. 

4. Omówienie kwestii budowy pomnika poświęconego ofiarom nacjonalizmu ukraińskiego 

w latach 1939- 47 na szczecińskim Cmentarzu Centralnym (materiały przesłane przez 

Stowarzyszenie Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć). 

5. Przedstawienie informacji dotyczących organizacji XI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych 

(12 – 18 czerwca 2017 r.) oraz XVI Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych  

"POD PLATANAMI", które odbędzie się w dniu 18 czerwca br. na terenie Jasnych Błoni.  

6. Opracowanie Harmonogramu Prac SRDPP na rok 2017. 

7. Zainicjowanie prac nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy 

Miasto Szczecin  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 

8. Wolne wnioski.  

9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2. Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 

10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 18 kwietnia 2017 r. Protokół został 

zatwierdzony liczbą głosów: 9 osób „za”,0 „przeciw”,  1 „wstrzymująca się”. 

Ad. 4. Przewodniczący Rady oddał głos Panu Jerzemu Mużyło – Prezesowi Stowarzyszenia 

Kresy Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć, który przedstawił zebranym ideę budowy pomnika 

poświęconego ofiarom nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939 - 47 na Cmentarzu 

Centralnym w Szczecinie, prosząc jednocześnie Szczecińską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego o wsparcie inicjatywy. W wyniku powyższego Rada jednogłośnie 

(11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”) przyjęła stanowisko w następującym 

brzmieniu: 



 

Stanowisko nr 1/2017  
z dnia 9 maja 2017 r. 

 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie budowy pomnika 

poświęconego ofiarom nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939 - 47 na szczecińskim 
Cmentarzu Centralnym 

 
Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Prezydentowi Miasta 

Szczecin oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Szczecin potrzebę wybudowania 

na szczecińskim Cmentarzu Centralnym pomnika poświęconego ofiarom nacjonalizmu 

ukraińskiego w latach 1939 - 47. Jednocześnie, zwracamy się do Prezydenta Miasta Szczecin 

oraz Przewodniczącego Rady Miasta Szczecin o podjęcie decyzji wspierającej ideę budowy 

pomnika, wnioskując jednocześnie o zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na wsparcie 

ww. inicjatywy. 

 

Ad. 5. Następnie Pan Paweł Szczyrski przedstawił członkom Rady informacje dotyczące 

organizacji XI Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych (12 – 18 czerwca 2017 r.) 

oraz XVI Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych "POD PLATANAMI", które 

odbędzie się w dniu 18 czerwca br. na terenie Jasnych Błoni, zapraszając jednocześnie 

członków Rady do udziału w wydarzeniu. 

 

Ad. 6. W tym miejscu Rada przystąpiła do opracowania Harmonogramu Prac SRDPP na rok 

2017. Przewodniczący Rady przedstawił dotychczasowe, zrealizowane przez Radę 

na posiedzeniach w roku 2016 zagadnienia oraz tematy. Zdecydowano o wpisaniu 

do harmonogramu stałych punktów obrad, procedowanych co roku w związku z np. pracami 

nad rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy współpracą 

z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego itp. Wskazano na konieczność 

wprowadzenia do harmonogramu tematów, których nie udało się sfinalizować w roku 2016 

tj. lokale dla organizacji pozarządowych, czy wdrożenie zmian do Uchwały Nr XI/242/11 Rady 

Miasta Szczecin z dnia 12 września 2011 (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia trybu powoływania 

członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego oraz aktualizacji Regulaminu pracy SRDPP, wypracowanych wspólnie z Pracownią 

Pozarządową z Koszalina w ramach projektu pn. "Rady Pożytku do STANDARDowego użytku". 

Pan Bartosz Wilk zaproponował dodanie do harmonogramu prac Rady punktu dotyczącego  

przeprowadzenia ewaluacji inicjatywy lokalnej (pod koniec roku), z uwagi na planowane 

w roku 2017 wdrożenie procedury naboru wniosków.  



 

Przewodniczący Pan Paweł Szczyrski poprosił członków Rady o przesyłanie swoich propozycji 

do harmonogramu prac Rady na 2017 r. drogą mailową do Biura ds. Organizacji 

Pozarządowych do czasu następnego posiedzenia.    

 

Ad. 7. Kolejnym punktem obrad Rady w tym dniu było zainicjowanie prac nad projektem 

uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2018 rok”. Przewodniczący Rady zaprezentował wstępny harmonogram prac nad projektem 

uchwały: 

- czerwiec 2017 – zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania propozycji zapisów 

do RPW 2018 / wystąpienie do jednostek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania 

informacji nt. zadań, które zostaną zlecone organizacjom pozarządowym w roku 2018; 

- koniec sierpnia /początek września – posiedzenie SRDPP dedykowane pracom nad I wersją 

projektu uchwały w sprawie RPW na 2018 rok; 

- wrzesień/październik – dalsze prace nad projektem uchwały, która zgodnie z przepisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie musi zostać przyjęta do dnia 

30 listopada; 

 

Ad. 8. Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

 

Ad. 9. Termin kolejnego posiedzenia Rady został wyznaczony na dzień 8 czerwca 2017 r.  

na godz. 14:00 (II termin godz. 14:15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


