
Protokół z XX posiedzenia zdalnego 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 

 

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne 

11 maja 2022 r., godz. 15:00 

II termin godz. 15:15 

 

Planowany porządek obrad: 

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian 

do porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu. 

4. Koniec kadencji SRDPP (m.in. termin wyborów, sprawozdanie z działalności 

Rady w latach 2019-2022) – przyjęcie sprawozdania z kadencji. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.1  

Pani Magdalena Błaszczyk - Przewodnicząca Rady - otwarcie posiedzenia Szczecińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności.  

Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: obecnych: 5 osób. 

Rozpoczęcie obrad w drugim terminie. 

 

Ad.2 

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

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

 

Ad.3 

Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 

23 marca 2022 roku: 

Głosowanie: Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 

 

 

 



Ad.4  

Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady w latach 2019-2022, 

który został przyjęty jednogłośnie. 

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

 

Ad.5  

Brak wolnych wniosków 

 

Ad.6 

Przewodnicząca złożyła członkom Rady podziękowania za dotychczasową 

współpracę, zachęcając jednocześnie do aktywizowania osób czynnych społecznie do 

kandydowania w wyborach do Rady kadencji 2022-2025, jak również zaprosiła do 

uczestnictwa w XIX Walnym Spotkaniu Sprawozdawczo-Wyborczym szczecińskich 

organizacji pozarządowych zaplanowanych na dzień 2 czerwca 2022 r. o godz. 17:00 

w sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Przewodnicząca omówiła szczegółowe zasady 

i tryb powoływania członków Rady. 

Dodatkowo Przewodnicząca, zaprosiła zgromadzonych do udziału w Tygodniu 

Inicjatyw Pozarządowych lokalnych organizacji pozarządowych zaplanowanych  

w dniach 30 maja do 5 czerwca 2022 r. oraz uczestnictwa w Pikniku Pasji 

zaplanowanych na dzień 4-5 czerwca 2022 r. organizowanych przez Miasto we 

współpracy z organizacjami.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

Protokolant:                                     Przewodnicząca Rady:  

Joanna Gabinowska                        Magdalena Błaszczyk 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Protokół zatwierdzony: głosowanie nad przyjęciem protokołu za pomocą korespondencji  e-mail.   

Za: 3 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 1 


