
Protokół z I posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

kadencji 2022-2025 

 

Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie stacjonarne 

2 września 2022 r., godz. 16:00 

I termin godz. 16:00 

 

Planowany porządek obrad:  

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności oraz wręczenie 

nominacji członkom Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 

2022-2025. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do 

porządku obrad. 

3. Wybór Prezydium Rady kadencji 2022-2025. 

4. Uzgodnienie i zatwierdzenie regulaminu działalności Rady –  wprowadzenie 

ewentualnych zmian do istniejącego regulaminu. 

5. Przedstawienie propozycji tematyki spotkań Rady, w tym zgłaszanie tematów 

priorytetowych, jakie powinny zostać omówione na najbliższych spotkaniach. 

 

Ad.1  

Pani Magdalena Błaszczyk Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego - otwarcie posiedzenia 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – sprawdzenie listy obecności.  

Na  podstawie listy stwierdzono: obecnych: 14 osób. 

Rozpoczęcie obrad nastąpiło w pierwszym terminie.  

Pani Magdalena Błaszczyk wręczyła nominacje nowym członkom Szczecińskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2022-2025. 

 

Ad.2 

Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowanie: Za: 14; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 0. 

 

Ad.3 

Wybór Prezydium Rady kadencji 2022-2025, zaproponowano następujące kandydatury: 

3.1 Przewodniczący - Panią Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego 

Urzędu Miasta Szczecin; 



3.2 Wiceprzewodniczący – Panią Katarzynę Michno ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie, Pana Wiktora Głowackiego, 

przedstawiciela Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych „ZAFOS” oraz Pana 

Jacka Kleczaja ze Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

3.3 Sekretarza - Panią Małgorzatę Śmigielską – Matulaniec reprezentującą  Ognisko 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SPORT”. 

 

W głosowaniu tajnym udział wzięło 13 osób. Jedna osoba wstrzymała się od głosowania. 

Komisja Skrutacyjna w składzie Joanna Gabinowska – Kierownik Referatu ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin 

oraz Sylwia Pączka – Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta 

Szczecin przeliczyła, a następnie podała liczbę głosów na poszczególnych kandydatów: 

 

Głosowanie na funkcję Przewodniczącego:  

 Pani Magdalena Błaszczyk – Za: 13 głosów;  

Głosowanie na funkcję Wiceprzewodniczącego:  

 Pani Katarzyna Michno - Za: 5 głosów, 

 Pan Wiktor Głowacki -  Za: 4 głosy,  

 Pan Jacek Kleczaj – Za: 4 głosy;  

Głosowanie w spawie Sekretarza:  

 Pani Małgorzata Śmigielska – Matulaniec – Za: 12 głosów,  

Wybrano następujący skład Prezydium Rady kadencji 2022-2025 

 Przewodnicząca: Magdalena Błaszczyk,  

 Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Michno, 

 Sekretarz: Małgorzata Śmigielska – Matulaniec. 

 

Ad.4  

1. Poproszono o wyjaśnienie zapisów regulaminu dotyczącego kwestii formalnej tj. kto 

sporządza protokół, kto podpisuje. Ponadto wyjaśniono zapisy § 10 ust. 5, „W sprawach 

uzasadnionych dopuszcza się wyrażanie przez członków Rady opinii  

i stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierowanej na adres biura 

bdo@um.szczecin.pl w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od daty przesłania 

mailto:bdo@um.szczecin.pl


materiałów przez Biuro”, członkowie poprosili o wydłużenie tego czasu do 5 dni roboczych.   

 

2. Omówiono również § 13 regulaminu tj. „W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności 

członka Rady na więcej niż pięciu posiedzeniach w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, 

Przewodniczący może złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o odwołanie tej osoby 

ze składu Rady”, a także zwrócono uwagę na zapisy § 14 „w przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności na 5 posiedzeniach Rady”, poproszono o zmianę tak, aby nie stały one w 

sprzeczności z Uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie przyjęcia trybu powoływania 

członków oraz sposobu organizacji i trybu działania Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, ponieważ zapisy w niej zawarte dotyczą 3 spotkań.  

 

3. Zgłoszono potrzebę usprawnienia komunikacji pomiędzy Radą Działalności Pożytku 

Publicznego a szczecińskimi organizacjami pozarządowymi, zwiększenie dostępności do 

posiedzeń poprzez transmitowanie przebiegu obrad na stronie internetowej Miasta w 

Biuletynie Informacji Publicznej, stworzenie profilu Rady na platformie Facebooka, i innych 

działań w tym celu prowadzonych we współpracy z Referatem ds. Komunikacji Społecznej i 

Internetowej Urzędu Miasta. Zaproponowano zapis do regulaminu: „posiedzenia były jawne i 

transparentne jeśli pozwolą na to warunki techniczne”. 

 

Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu Rady:  Za: 11; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 3. 

Regulamin Rady kadencji 2022-2025 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

W tym momencie posiedzenie opuściła Pani Agnieszka Maćkowska - Zastępca Dyrektora 

Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin; 

 

Ad.5 

Zgłoszono następujące tematy priorytetowe dot. sektora pozarządowego jakie powinny 

zostać omówione na najbliższych spotkaniach będące podstawą do stworzenia rocznego 

planu działania Rady: 

1. Zasady przydziału lokali dla organizacji pozarządowych z zasobów Miasta.  

2. Usprawnienie prac komisji konkursowych w ramach otwartych konkursów ofert w celu 

zwiększenia dostępności do treści ofert konkursowych dla członków komisji z sektora  

pozarządowego. 

3. Zasady powierzania zadań własnych gminy o charakterze ciągłym (wieloletnim) oraz  

zasady przystępowania do otwartych konkursów ofert dla podmiotów realizujących te 

zadania (kwestia dot. Środowiskowych Domów Samopomocy). 



4. Wypracowanie zasad współpracy pomiędzy szczecińskim sektorem pozarządowym, 

a jednostkami miejskimi (np. instytucje kultury, spółki miejskie) w celu zwiększenia 

uczestnictwa i widoczności dla mieszkańców organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych w przedsięwzięciach miejskich. Zaangażowanie dotyczy wszystkich 

obszarów działalności pożytku publicznego. 

5. Wypracowanie kierunków oraz opinii Rady w sprawach uszczegółowienia zadań 

publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaplanowanych do realizacji  

przez organizacje pozarządowe w Programie współpracy na 2023 (w związku z 

trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w 

sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok). Kwestia powołania tematycznej grupy roboczej w Radzie w 

tym celu.  

6. Wypracowanie modelu współpracy i komunikacji wraz z niezbędnymi narzędziami w 

celu zwiększenia zakresu partnerstwa, synergii, współpracy i sieciowania 

szczecińskiego sektora pozarządowego (np. poprzez stworzenie elektronicznej 

platformy, wspólnych spotkań czy systemu współdzielenia posiadanych zasobów). 

7. Ekonomia społeczna i dostęp do usług społecznych w Szczecinie dla sektora 

pozarządowego i mieszkańców.  

8. Wsparcie i ochrona  małych przedsiębiorstw, prowadzących działalność w zakresie 

branż zanikających z terenu Szczecina np. poprzez tworzenie preferencyjnych 

warunków dla wybranych działalności (np. punkty rzemieślnicze, księgarnie, 

modystki, kaletnictwo). 

 
Ustalono, iż kolejne posiedzenie Rady zaplanowane na dzień 8 września 2022 r. odbędzie 
się o godz. 15:00 w formule on-line 
 
Protokolant:                                      

Sylwia Pączka, Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin 


