
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi  

działalność pożytku publicznego na 2022 rok 
 
Prezydent Miasta Szczecin zarządził przeprowadzenie w okresie od dnia 1 września 2020 r. 
do dnia 16 września 2021 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych  
ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi  
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem było zebranie propozycji, uwag i opinii 
dotyczących projektu uchwały „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2022 rok”. 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie: 

1. badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego poprzez:  
 
a) umieszczenie projektu Uchwały na stronie http://konsultuj.szczecin.pl, 

 
b) przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w terminie  

od dnia 1 września 2021 do dnia 16 września 2021 r. elektronicznie na adres  
e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta 
Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie oraz Filii Urzędu Miasta Szczecin  
na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie;  
 

2. organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących 
projektu Uchwały, w dniach: 8 września 2021 r., 15 września 2021 r.;  
 

3. przyjmowania pisemnych uwag do projektu Uchwały w ramach punktu 
konsultacyjnego organizowanego podczas "Pikniku Pasji" dla organizacji 
pozarządowych, w dniu 5 września w INKU Szczecińskim Inkubatorze Kultury  
przy Alei Wojska Polskiego 90 w Szczecinie. 
 

 
W trybie konsultacji: 

Ad. 1 i 3: nie zgłoszono żadnych pisemnych uwag drogą elektroniczną, w formie papierowej 
ani w ramach punktu konsultacyjnego organizowanego podczas Pikniku Pasji. 

Ad. 2: Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła stanowisko w sprawie 
projektu uchwały o treści jak poniżej: 

 
 

 

 

 

 

 

 



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 wodnego[1]  

wraz z zabezpieczeniem ochrony ratowniczej” . 

 

 

                                                           
[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.  

Tor powstał w 2021 r. w ramach inicjatywy lokalnej.  

 



 
W dniu 8 października 2021 r. Prezydent Miasta Szczecin po zapoznaniu się z wynikami 

konsultacji,  zaakceptował i skierował pod obrady Rady Miasta projekt uchwały „Program 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”, bez zwiększenia jego 

finansowej wartości. Ze względu na ograniczenia wydatków Gminy, nie wprowadza się 

nowych zadań oraz nie zwiększa się środków na zadaniach publicznych zaplanowanych  

w Programie. Podkreślono jednocześnie, że na kształt przedstawionego planu finansowego 

wsparcia organizacji pozarządowych przez Gminę Miasto Szczecin na 2022 r. mogą mieć 

wpływ zmiany prawne wprowadzające zapisy planu Rządu RP, pn. „Polski Ład”. 

 
 


