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

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne
8 września 2021 r., godz. 15:00
II termin godz. 15:15

Planowany porządek obrad:
1. Powitanie i otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu. 
4. Przedstawienie i omówienie w ramach konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok: Biuro Prezydenta Miasta, Biuro Rewitalizacji, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Spraw Społecznych, Biuro Dialogu Obywatelskiego.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 
Pani Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego - Przewodnicząca Rady - otwarcie posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności. 
Przewodnicząca na podstawie listy stwierdziła: obecne: 3 osoby. 

Ad. 2
Przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie w porządku obrad zmiany kolejności wysłuchania przedstawicieli wydziałów/biur zaczynając od Wydziału Ochrony Środowiska:
	głosowanie: Za: 3; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.


Zatwierdzenie porządku obrad w tym kształcie: 
	głosowanie: Za: 3; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0.


 Ad. 3
Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z XV posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 protokół z w dniu 23 czerwca 2021 roku:
	głosowanie Za: 2; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1.


Ad. 4
Przewodnicząca zapoznała wszystkich z najważniejszymi założeniami projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Prace nad Programem zainicjowane zostały w Biurze Dialogu Obywatelskiego w czerwcu 2021 roku. Konsultacje społeczne przeprowadzane zostaną w okresie 1 – 16 września 2021 r. Harmonogram prac nad projektem Programu zakłada konsultacje społeczne między innymi z SRDPP, które odbywać się będą w formie zebrań w dniach 8 i 15 września 2021 r., celem wypracowania opinii dot. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin.

W trakcie dyskusji nad tym punktem porządku obrad, przedstawiając najważniejsze założenia projektu uchwały z zakresu właściwości jednostki głos zabrali: 
 
- z ramienia Wydziału Ochrony Środowiska Pan Dariusz Matejski Zastępca Dyrektora: 
w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
(art. 4 ust. 1 pkt 18 Ustawy) wydział planuje m.in. zadania w zakresie pomocy lekarsko – weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących, Prowadzenie ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt oraz Szczecińskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.

Do obszaru zadań realizowanych przez WOśr, Rada nie miała uwag;

- z ramienia Biura Prezydenta Miasta Pani Renata Arent Główny Specjalista:
poziom finansowy utrzymany względem roku 2021.

Do obszaru zadań realizowanych przez BPM, Rada nie miała uwag;

- z ramienia Biura Rewitalizacji Pani Olga Wasieńko-Stefańska Kierownik Biura:
w obszarze rewitalizacja (art. 4 ust. 1 pkt 32a Ustawy) biuro planuje prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz przygotowanie i realizacja programu animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. 
Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.

Do obszaru zadań realizowanych przez BR, Rada nie miała uwag;

- z ramienia Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów Pan Krzysztof Murawski Inspektor ds. nieodpłatnej pomocy prawnej:
zadania realizowane w obszarze udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej jak również przypisane kwoty na 2022 rok względem roku 2021 pozostają bez zmian.

Do obszaru zadań realizowanych przez BMRK, Rada nie miała uwag;
 
- w związku z nieobecnością przedstawiciela Wydziału Inwestycji Miejskich zagadnienie przedstawiła Przewodnicząca: 

Do obszaru zadań realizowanych przez WIM, Rada nie miała uwag;

- z ramienia Wydziału Spraw Społecznych Pan Marcin Kowalski Zastępca Dyrektora:
plan finansowy na zadania realizowane przez wydział to przede wszystkim reakcja na zmianę sytuacji, potrzeby i możliwości realizacji usług kierowanych do mieszkańców. 
Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.

Głos zabrał Pan Zygmunt Pyszkowski, który określił budżet WSS budżetem zrównoważonym.

Do obszaru zadań realizowanych przez WSS, Rada nie miała uwag;

- z ramienia Biura Dialogu Obywatelskiego Pani Magdalena Błaszczyk Dyrektor Biura:
omówione zostały zadania wynikające z zakresu właściwości Biura w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalności na rzecz kombatantów i osób
represjonowanych, działalności na rzecz mniejszości narodowych
i etnicznych oraz języka regionalnego oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zaplanowano rezerwę na organizację Konkursów ogłaszanych z inicjatywy własnej oraz udzielanie dotacji w trybie pozakonkursowym.

Do obszaru zadań realizowanych przez BDO, Rada nie miała uwag.

Ad. 5
Przewodnicząca wspomniała, że trwa procedura uzupełnienia składu Rady spowodowana rezygnacją dwóch członków w związku z zakończeniem pracy w Urzędzie Miasta Szczecin.
 
Ad. 6
Na tym posiedzenie zakończono.


Protokolant:					                          Przewodnicząca Rady:	
Ilona Krupecka						              Magdalena Błaszczyk

________________________________________________________________________________
Protokół zatwierdzony: 15.09.2021 roku
Obecnych osób: 8
Za: 5
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3

