Protokół z XV posiedzenia zdalnego
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
kadencji 2019-2022

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne
23 czerwca 2021 r., godz. 15:00


Planowany porządek obrad:

	Powitanie i otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności.

Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
	Przyjęcie protokołu.
	Współpraca Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi:

- XIV Tydzień Inicjatyw Pozarządowych - XIX edycja spotkań szczecińskich organizacji pozarządowych POD PLATANAMI,
- ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
- wstępne założenia do Rocznego Programu Współpracy 2022.
	Wolne wnioski.

Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1
Pani Magdalena Błaszczyk - Przewodnicząca Rady - otwarcie posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności. 
Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: obecne 4 osoby. 

Ad. 2
Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Głosowanie: Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady przedstawiła do zatwierdzenia protokół z poprzedniego posiedzenia:
	Protokół z XV posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 z dnia 23 czerwca 2021 r.
Głosowanie: Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.


Ad. 4
Przewodnicząca Rady zapoznała zebranych z:

- planowanymi wydarzeniami w ramach XIV Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, podczas którego szczecińskie organizacje pozarządowe i aktywni mieszkańcy naszego miasta, zapraszać będą do uczestnictwa w wyjątkowych imprezach pokazujących pozarządowy i społeczny wymiar Szczecina. W tym roku Tydzień Inicjatyw Pozarządowych, a wraz z nim XIX edycja spotkań szczecińskich organizacji pozarządowych POD PLATANAMI będzie się odbywać w formie hybrydowej. Na mapie wirtualnego Spotkania POD PLATANAMI znajdziemy namioty z nazwami NGO. Wystarczy kliknąć w ikonę namiotu aby dowiedzieć się czym zajmuje się dana organizacja;

- przepisami, które wejdą w życie we wrześniu 2021 r. w kontekście zlecania lub powierzania zadań publicznych przez podmioty publiczne (art. 4 ust. 3)  związku z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Od 20 września 2021 r. jeśli podmiot chce zlecić lub powierzyć zadanie publiczne podmiotom innym niż podmioty publiczne, musi określić w treści umowy (na realizację / powierzenie zadań) warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności (art. 6): dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej;
- ze wstępnymi założeniami do Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok . Teraz jesteśmy na etapie kiedy dysponenci planują zadania, które zamierzają zlecić do sektora pozarządowego. Całość zostanie ujęta w zestawieniu zaplanowanych działań wraz z kwotami. 

Projekt uchwały zostanie we wrześniu poddany konsultacjom społecznym. W tym terminie planowane są dwa spotkania konsultacyjne z Radą celem wypracowania opinii dot. Programu. 
Uczestnicy spotkania nie zgłosili  innych sugestii co do sposobu prowadzenia konsultacji w tym zakresie.

Ad. 5. 
Członkom Rady została przekazana informacja, iż Gmina Miasto Szczecin po raz kolejny aplikowała do Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ,,Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021".
Marszałek ogłosił dziewiątą edycję Konkursu w związku z potrzebą identyfikacji dobrych praktyk z zakresu współpracy administracji samorządowej – gmin i powiatów województwa zachodniopomorskiego– z organizacjami pozarządowymi, nagrodzenie najciekawszych z nich, a w ramach całego projektu – upowszechnienie najlepszych rozwiązań w celu ich adaptacji na terenie całego województwa.
Samorząd, który zwycięży w Konkursie otrzymuje statuetkę oraz nagrodę konkursową w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, społecznikami. Zwycięzca Konkursu będzie miał prawo posługiwać się przyznanym tytułem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2021” oraz statuetką Konkursu we wszystkich materiałach promocyjnych.

Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała					                          Przewodnicząca Rady	
Ilona Krupecka						   Magdalena Błaszczyk

__________________________________________________________________________________
Protokół zatwierdzony: 08.09.2021 r.
Obecnych osób: 3
Za: 2
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1





