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Otwarcie posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności. 

Obecni: 12 osób 

Lista obecności: załącznik nr 1 do niniejszego protokołu 

 

Magdalena Błaszczyk (Biuro Dialogu Obywatelskiego Urząd Miasta Szczecin) – Z przyjemnością witam 

Państwa na I posiedzeniu Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022. Mam nadzieję, 

że pojawienie się nowych osób w naszym gronie wniesie świeżość w naszą działalność i przyczyni się do rozwoju 

działalności organizacji pożytku publicznego w Szczecinie. 

 

Szanowni Państwo, działając na podstawie art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych i art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radyy UE 2016/679  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych) 

oświadczam, że podczas trwania posiedzeń Rady będą robione zdjęcia oraz dla potrzeb sporządzenia protokołu 

posiedzenia będą nagrywane. Administratorem Państwa danych będzie Gmina Miasto Szczecin, natomiast nagranie  

z posiedzeń będzie przechowywane do momentu przyjęcia protokołu przez Radę. Czy ktoś z Państwa nie wyraża 

zgody na wykorzystanie wizerunku oraz głosu? 

Brak sprzeciwu. 

 

MB: W takim razie dziękuję i oddaję głos panu Prezydentowi Danielowi Wacinkiewiczowi. 

 

Daniel Wacinkiewicz (Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin): W imieniu Prezydenta Miasta Szczecin Piotra 

Krzystka i swoim, jako członka Rady chciałbym Państwa powitać, podziękować za obecność i za chęć uczestnictwa 

w Szczecińskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego. Część osób to członkowie poprzednich kadencji Rady 

,a część to zupełnie nowe osoby – a naszym celem jest wspieranie różnego rodzaju inicjatywy, które służą 

działalności pożytku publicznego i sektorowi obywatelskiemu. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie formą wpływania na działalność organizacji pożytku publicznego są posiedzenia naszej Rady, które stały 

się miejscem ważnych dyskusji dotyczących istotnych aspektów funkcjonowania Miasta i taka jest nasza rola. Spotyka 

się tutaj doświadczenie ludzi pracujących w sektorze obywatelskim, mamy także reprezentacje radnych, a także 

przedstawiciele Urzędu Miasta Szczecin. Spotykamy się tutaj dyskutując o rzeczach naprawdę istotnych –  

nie ograniczamy sobie ram dyskusji, dobrą praktyką jest aby rozmawiać o różnych tematach ważnych dla rozwoju 

Miasta. Ta działalność pokazuje Państwa zaangażowanie. Za tę gotowość do rozmowy bardzo dziękuję i liczę  

na owocną współpracę.  

 

 



MB: Proszę Pana Prezydenta o wręczenie nominacji członkom Rady. 

Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin dr hab. Daniel Wacinkiewicz, prof. US wręcza nominacje obecnym na posiedzeniu członkom 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 

MB: Bardzo dziękuję Panu Prezydentowi, organizacyjnie przedstawiam Państwu nowego pracownika Biura Dialogu 

Obywatelskiego p. Jakuba Baranowskiego (jbaranows@um.szczecin.pl), który z ramienia Biura będzie opiekował się 

Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Proszę Państwa, możemy przejść do realizacji następnego punktu jakim jest przyjęcie porządku obrad. Wstępny 

porządek został Państwu rozesłany drogą mailową. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do przesłanego porządku obrad? 

Nie widzę, także zarządzam głosowanie nr 1 w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 

 

Głosowanie nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad I posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego. 

(głosowanie jawne) 

 Za: 12 

 Przeciw: 0 

 Wstrzymało się: 0 

Przyjęto porządek obrad I posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

Uchwała nr 01/04/2019 – załącznik nr 2 do niniejszego protokołu 

 

MB: Płynnie przechodzimy do następnego punktu porządku obrad jakim jest wybór komisji skrutacyjnej na 

okoliczność przeprowadzenia wyborów prezydium. 

 

Otwarcie listy kandydatur: 

 Marcin Kowalski zgłasza swoją kandydaturę. 

 Janusz Zbiorczyk zgłasza swoją kandydaturę. 

Zamknięcie listy kandydatur. 

 

Głosowanie nr 2 w sprawie wyboru Marcina Kowalskiego na członka Komisji Skrutacyjnej I posiedzenia 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

(Głosowanie jawne) 

 Za: 11 

 Przeciw: 0 

 Wstrzymało się: 1 

Marcin Kowalski został wybrany na członka Komisji Skrutacyjnej. 

 

Uchwała nr 02/04/2019 – załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu 

Głosowanie nr 3 w sprawie wyboru Janusza Zbiorczyka na członka Komisji Skrutacyjnej I posiedzenia 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 Za: 11 

 Przeciw: 0 



 Wstrzymało się: 1 

Janusz Zbiorczyk został wybrany na członka Komisji Skrutacyjnej. 

Uchwała nr 03/04/2019 – załącznik nr 4 do niniejszego protokołu 

 

MB: Przechodzimy teraz do wyboru Prezydium Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 

– 2022. Będą to głosowania tajne.  

 

Działając na podstawie par. 6 ust. 3 Regulaminu Działalności Szczecińskiej Rady Pożytku Publicznego z wyborów Prezydium 

sporządza się protokół. Sporządzony protokół stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

(od tego momentu p. Magdalena Błaszczyk formalnie prowadzi posiedzenie jako Przewodnicząca Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022). 

 

MB: Przechodzimy teraz do następnego punktu porządku obrad, opracowanie i przyjęcie regulaminu Szczecińskiej 

Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 – 2022.  

 

Janusz Zbiorczyk (przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział 

Zachodniopomorski): Chciałbym zapytać się o par. 7 ust.2 projektu regulaminu czy w tym ustępie chodzi  

o nadzwyczajne posiedzenie? 

 

Jakub Baranowski (pracownik Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin): To jest zwykłe 

posiedzenie, te postanowienie stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie ciągłości działalności Rady w przypadku,  

w którym Przewodniczący nie zwołuje posiedzeń. Wtedy Przewodniczący Rady Miasta, Prezydent Miasta lub co 

najmniej 1/3 składu Rady wnioskuje o zwołanie posiedzenia –Przewodniczący musi zwołać posiedzenie.  

 

MB: Zgłaszam poprawkę do projektu regulaminu w postaci dodania w par. 7 ust. 1 po „Do zadań Przewodniczącego” 

zmianę „a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego” oraz dodanie ust. 2 w brzmieniu: ”Do zadań Sekretarza należy: 

1) w przypadku nieobecności Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego zastępowanie ich w realizacji zadań określonych w 

par.7 ust.1,  

2) współpraca z pracownikiem Biura w realizacji administracyjno-biurowych obowiązków wobec Rady.” 

Numeracja ustępów automatycznie się zmieni po zatwierdzeniu ww. poprawki. 

 

Głosowanie nr 7 w sprawie przyjęcia poprawki w brzmieniu wyżej zaproponowanym 

 Za: 11 

 Przeciw: 0 

 Wstrzymało się: 0 

Przyjęto poprawkę w brzmieniu zaproponowanym 

Uchwała nr 07/04/2019 – załącznik nr 9 do niniejszego protokołu 

 

MB: Nie ma żadnych innych poprawek, więc przechodzimy do głosowania nad przyjęciem projektu regulaminu po 

zmianie.  



Głosowanie nr 8 w sprawie przyjęcia regulaminu Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

kadencji 2019-2022. 

 Za: 11  

 Przeciw: 0  

 Wstrzymało się: 0 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła regulamin działalności na kadencje 2019-

2022. 

Uchwała nr 08/04/2019 – załącznik nr 10 do niniejszego protokołu 

 

MB: Teraz możemy przejść do pkt. 6, w którym czeka nas dyskusja oraz wymiana Państwa pomysłów i wizji  

na temat pracy Rady.  

Propozycje zgłoszone przez członków Rady: 

 

Zygmunt Pyszkowski zgłasza obszar ekonomii społecznej jako tematykę stanowiącą przyszłość działalności 

organizacji pożytku publicznego. 

 

Radny Przemysław Słowik zgłasza obszary ochrony środowiska i ekologii. 

 

Aleksandra Białonowicz proponuje zainteresowanie się obszarem polityki senioralnej. 

Rada wspólnie doszła do wniosku, że obszary tematyczne oraz harmonogram prac zostanie określony na następnym 

posiedzeniu. 

 

Wolne wnioski: 

Pani Przewodnicząca Magdalena Błaszczyk zaproponowała termin 14 maja o godz. 14:00 na następne posiedzenie 

Rady. Bez sprzeciwu termin ten został przyjęty. 

Na tym I posiedzenie Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zakończono. 

 

 

Protokolant:        Przewodnicząca Rady: 

  

 

 

 


