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PROTOKÓŁ NR 1/2017 

Z DNIA 18 KWIETNIA 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 6 października 2016 r. 

4. Przedstawienie odpowiedzi na Stanowisko SRDPP Nr 4/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

w sprawie Alei Kwiatowej. 

5. Przedstawienie bieżącej informacji dot. prac nad projektem uchwały Rady Miasta Szczecin 

w sprawie inicjatywy lokalnej. 

6. Wolne wnioski.  

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

Ad. 1 i 2. Z uwagi na udział po raz pierwszy w posiedzeniu Rady nowo powołanego Zastępcy 

Prezydenta Miasta Pana Daniela Wacinkiewicza, Przewodniczący zaproponował zmianę 

porządku obrad poprzez dopisanie nowego punktu 4, w którym głos zabierze Pan Daniel 

Wacinkiewicz. 

Zmieniony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie liczbą głosów: 12 osób „za”,  

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 6 października 2016 r. Protokół został 

zatwierdzony liczbą głosów: 12 osób „za”,0 „przeciw”,  0 osób „wstrzymujących się”. 

Ad. 4. Przywitanie członków Rady przez Zastępcę Prezydenta Miasta p. Daniela 

Wacinkiewicza, przedstawienie kierunków działań planowanych do realizacji przez Miasto 

w najbliższej perspektywie oraz podkreślenie ważnej roli Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w budowaniu relacji Miasto - Mieszkańcy.  

Ad. 5. Rada nie wniosła uwag do odpowiedzi Dyrektora Biura Prezydenta Miasta 

p. Piotra Wachowicza na stanowisko SRDPP Nr 4/2016 z dnia 6 października 2016 r. 

w sprawie Alei Kwiatowej. 

  



Ad. 6.  W tym miejscu Pan Paweł Szczyrski zaprezentował zebranym nowy projekt uchwały  

w sprawie inicjatywy lokalnej, który powstał na kanwie wcześniejszych propozycji 

konsultowanych m.in. z mieszkańcami. Przewodniczący Rady poinformował, że zapisy 

projektu uchwały powstawały w dialogu z Wydziałem Inwestycji Miejskich odpowiedzialnym 

za dotychczasową realizację Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. W związku 

z opracowaniem nowej wersji projektu dokumentu planowane jest ponowne 

przeprowadzenie konsultacji społecznych z możliwością zgłaszania uwag przez mieszkańców 

nie tylko za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, ale również podczas otwartego 

spotkania konsultacyjnego. Pan Paweł Szczyrski wspomniał, że środki zabezpieczone 

w budżecie Biura ds. Organizacji Pozarządowych na ten cel wynoszą 30.000 złotych. Uchwała 

po przyjęciu przez Radę Miasta Szczecin z uwagi na rangę aktu prawa miejscowego, wejdzie 

w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego. Pan 

Szczyrski zaznaczył, że została ona celowo skonstruowana w sposób prosty i syntetyczny, zaś 

szczegółowe regulacje zawarto w trzech załącznikach. Przyjęto dwa terminy wdrażania 

w życie zapisów – zapisy dotyczące projektów nieinwestycyjnych, które będą obowiązywały 

od daty wejścia w życie aktu, natomiast z dniem 1 stycznia 2018 roku uchwała będzie 

obowiązywała w całości. Z ostatnim dniem roku 2018 r. „wygaszeniu” ulegnie Program 

Społecznych Inicjatyw Lokalnych. Jak wspomniał Pan Paweł Szczyrski, dokument powstawał 

w oparci o recenzje radców prawnych Urzędu Miasta Szczecin. 

Koordynatorem oceny wniosków w strukturze Urzędu Miasta będzie Biuro ds. Organizacji 

Pozarządowych. Przewiduje się prowadzenie bieżącej weryfikacji projektów we współpracy 

z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.   

Uwagi do projektu uchwały zgłoszone przez członków Rady na posiedzeniu: 

- uwaga Pana Bartosza Wilka dotycząca wprowadzania różnych terminów zgłaszania zadań 

w ramach inicjatywy lokalnej, który w przypadku zadań nieinwestycyjnych oznacza nabór 

ciągły, a w przypadku zadań inwestycyjnych odbywa się raz w roku do 31 marca; regulacja ta 

kłóci się z innym zapisem uchwały mówiącym, że w przy rozpatrywaniu wniosków składanych 

na realizację inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego; powinna istnieć możliwość składania wniosków na bieżąco, w miarę 

potrzeb mieszkańców i chęci ich angażowania się; wnioski powinny być rozpatrywane 

w terminie miesiąca od daty wpływu do Urzędu; 

- zdaniem p. Bartosza Wilka inicjatywa lokalna nie powinna być instrumentem służącym do 

finansowania dużych inwestycji; 



 

- w ocenie p. Bartosza Wilka przyznawanie dodatkowych punktów za realizację zadań 

inwestycyjnych w zależności od obszarów jest niezasadne („obszar działania wnioskowanej 

inicjatywy lokalnej” wg uchwały); podejście takie „wypacza” ideę inicjatywy lokalnej, duże 

zadania nie powinny kanalizować tej ścieżki aktywności obywatelskiej. 

W tym miejscu Przewodniczący Rady wyjaśnił, że wprowadzony przez Wydział Inwestycji 

Miejskich termin 31 marca wynika prawdopodobnie z dotychczasowych doświadczeń 

związanych z realizacją projektów w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych. 

Wykonanie zadań o charakterze inwestycyjnym wiąże się niejednokrotnie z koniecznością 

przygotowania dość skomplikowanej dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem 

przetargu wyłaniającego wykonawcę, natomiast zaangażowanie społeczne mieszkańców 

pojawi się dopiero na końcowym etapie realizacji inwestycji i będzie polegało na pracach 

porządkowych, przygotowawczych, akcji społecznej itp. Mając na uwadze fakt, że zgłaszane 

propozycje bywają często niedoprecyzowane i wymagają wielu ustaleń np. prawnych, 

postawienie granicy w postaci naboru projektów do dnia 31 marca ma na celu 

zarezerwowanie odpowiedniej ilości czasu na ich realizację. Powyższe przemawia za 

ograniczonym czasem naboru, a nie trybem ciągłym.   

- zwiększenie środków na realizację inicjatywy lokalnej; kwota 30.000 złotych zapisana 

w Rocznym Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok na ten cel  

jest zdecydowanie za mała (wniosek p. Bartosza Wilka oraz p. Aleksandry Białonowicz); 

- w związku z przeznaczeniem kwoty 30.000 na realizację inicjatywy lokalnej, propozycja 

p. Michała Wilkockiego o wykreślenie zadań inwestycyjnych z niniejszej procedury; 

Zaproponowano, aby przed rozpoczęciem konsultacji społecznych dotyczących projektu 

uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej przeprowadzić ankietę wśród mieszkańców odnoszącą 

się do poszczególnych zapisów/ rozwiązań z uchwały.   

Na zakończenie Przewodniczący Rady podkreślił, że uchwała ma stanowić narzędzie 

uniwersalne, które będzie służyło mieszkańcom w dłuższej perspektywie czasowej. 

Jednocześnie będą czynione starania w celu stopniowego zwiększanie środków na realizację 

zadań. 

Rada wyraziła aprobatę dla poddania projektu uchwały w sprawie inicjatywy lokalnej, 

w zaprezentowanym na posiedzeniu kształcie, konsultacjom społecznym z mieszkańcami.  

 



Ad. 7. Wolny wniosek zgłoszony przez Pana Krzysztofa Szczura ze Stowarzyszenia Kresy 

Wschodnie Dziedzictwo i Pamięć dotyczący budowy pomnika poświęconego ofiarom 

nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939 - 47 na szczecińskim Cmentarzu Centralnym 

w Szczecinie – przedstawienie zagadnienia członkom Rady. Zdecydowano, że Pan Krzysztof 

Szczur prześle materiały dotyczące budowy pomnika wraz z propozycją brzmienia stanowiska 

w przedmiotowej sprawie, które zostaną rozesłane członkom Rady drogą mailową przed 

następnym posiedzeniem. 

 

Wolny wniosek Pana Janusza Zbiorczyka dotyczący wyjaśnienia kwestii rozstrzygnięcia 

otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: turystyki 

i krajoznawstwa ogłoszonego przez Wydział Oświaty. 

     

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


