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

 
Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne 

9 września 2020 r., godz. 14:00 
II termin godz. 14:15 

 
 
Planowany porządek obrad: 
1. Powitanie i otwarcie posiedzenia. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku 
obrad. 
3. Przedstawienie Raportu z realizacji programu Współpracy Gminy Miasto Szczecin  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego za 2019 roku. 
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 
2021 rok – w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
5. Przedstawienie współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w okresie pandemii 
COVID-19.  
6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia.  
 
Ad. 1.  
Pani Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego -  Przewodnicząca Rady -otwarcie 
posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności. Obecni: 
5 osób. Od godz. 14:27 – 6 osób. 
 
Ad. 2 
Pani Magdalena Błaszczyk Przewodnicząca zawnioskowała o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego zatwierdzenia protokołu z ostatniego posiedzenia Rady,  
głosowanie: 

 zmianę przyjęto jednogłośnie. 
 
Pani Magdalena Błaszczyk Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady  
w dniu 27 lutego 2020 roku: 
głosowanie: 

 Protokół z IX posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 
z dnia 27 lutego 2020 r. -Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 

 
Ad. 3 
Przewodnicząca omówiła Raport z realizacji programu Współpracy Gminy Miasto Szczecin  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
za 2019 roku. 
Raport dostępny: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/RaportRPWza2019rokna_BIP2.pdf 
 
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 2021 rok. 
Prace nad Programem zainicjowane zostały w Biurze Dialogu Obywatelskiego w czerwcu 2020 roku.  
Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 4 września do 1 października 2020 r. 
Harmonogram prac nad projektem Programu zakłada konsultacje społeczne między innymi z SRDPP, 
które odbywać się będą w formie zebrań w dniach: 9, 16, 23, 30 września 2020 r. 

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/RaportRPWza2019rokna_BIP2.pdf


W dalszej dyskusji nad tym punktem głos zabrał Pan Marcin Balbuza, Zastępca Dyrektora Wydziału 
Sportu, który przedstawił założenia Programu dotyczące obszaru wi upowszechniania kultury fizycznej  
i sporu. 
 
Ad. 5 
W związku z sytuacją, związaną z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii, mocno została ograniczona 
działalność wielu sektorów życia gospodarczego oraz społecznego, w tym również organizacji 
pozarządowych. Sytuacja ta wymagała podjęcia pilnych i nadzwyczajnych form przeciwdziałania skutkom 
epidemii koronawirusa.  
Miasto Szczecin wychodząc naprzeciw obawom i oczekiwaniom szczecińskich organizacji pozarządowych 
przygotowało pakiet pomocowy na ten trudny czas, który omówiła Pani Joanna Gabinowska – Kierownik 
Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Biura Dialogu Obywatelskiego. 
NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO 
#mikroDOTACJE2020  
Wsparcie dla organizacji korzystających z lokali miejskich 
Realizacja zadań publicznych  
Wsparcie bieżące: 
Na pomoc - SEKTOR3  
Akcja Szczeciński Lokalny Solidarny też dla organizacji pozarządowych  
Rządowa pomoc dla trzeciego sektora – specustawa 

 
Na zapytanie Przewodniczącej jak Rada odbiera te działania, czy ktoś chciałby się podzielić pozytywnymi 
cz czy też negatywnymi obserwacjami? 

 Pan Zygmunt Pyszkowski: współpracę z Miastem orz wydziałami odbiera bardzo pozytywnie. 
Wielka życzliwość i pomoc w realizacji zadań zleconych. To dobry prognostyk na dalszą 
współpracę. 

 Pan Janusz Zbiorczyk: przekazał informację, że mało organizacji otrzymało umorzenie opłat za 
czynsz lokalu miejskiego - ZBiLK, TBS. 

 
Przewodnicząca  poinformowała że Biuro Dialogu Obywatelskiego wystąpi do ZBiLK i TBS o informację 
dot. przyznawanych umorzeń, ulg.  
 

Ad. 6 
Pan Zygmunt Pyszkowski poprosił Dyrektora Wydziału Sportu o wsparcie klubu sportowego  
w negocjacjach dot. wynajmu obiektów sportowych w placówce oświatowej. 
 
Ad. 7 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokolant:                               Przewodnicząca Rady:  
Ilona Krupecka                    Magdalena Błaszczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Protokół zatwierdzony: 16.09.2020 r. 
Obecnych osób: 7 
Za: 6 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 1  


