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

 
Urząd Miasta Szczecin – posiedzenie zdalne 

30 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. 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 

2021 rok – Biuro Prezydenta Miasta, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności, Wydział Oświaty, Wydział Kultury, Biuro Architekta Miasta. 

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: obecnych: 6 osób.  
Ad. 2 
Pani Magdalena Błaszczyk Przewodnicząca zawnioskowała aby rozszerzyć punkt 4 porządku obrad,  
o przedstawienie Radzie wniosków konsultacyjnych do projektu Uchwały, które wpłynęły od organizacji 
pozarządowych. 
głosowanie: 
Za: 5; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
 
Przewodnicząca zawnioskowała również o podjęcie decyzji w sprawie zaproszenia do udziału  
w posiedzeniu Rady Pani Edyty Łongiewskiej-Wijas Radnej Rady Miasta Szczecin, która wyraziła chęć 
uczestniczenia w posiedzeniu celem omówienia swojej propozycji zmian do projektu Uchwały w obszarze 
kultury. 
głosowanie: 
Za: 5; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
Rada uznała, iż udzieli głosu Pani Radnej po omówieniu wniosków organizacji pozarządowych.  
 
głosowanie: 
Zmiany porządku obrad przyjęto jednogłośnie. 
 
 Ad. 3 
Przewodnicząca przedstawiła do zatwierdzenia protokół z posiedzenia Rady w dniu 23 września 2020 
roku: 
głosowanie: 
Protokół z XII posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022  
z dnia 23 września 2020 r. - Za: 4; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
 
Ad. 4 
W trakcie dyskusji nad tym punktem porządku obrad, przedstawiając najważniejsze założenia projektu 
uchwały dot. Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok z zakresu właściwości ich 
jednostki głos zabrali:  



- Biuro Prezydenta Miasta zagadnienie przedstawiła Przewodnicząca. 
Poziom finansowy utrzymany względem roku 2020. 
Do obszaru zadań realizowanych przez BPM, Rada nie miała uwag; 
 
- z ramienia Wydziału Inwestycji Miejskich Pani Sylwia Cichecka:  
Do obszaru zadań realizowanych przez WIM, Rada nie miała uwag; 
 
- z ramienia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Pan Henryk Szelągiewicz.  

WNIOSEK FORMALNY Pan Mirosław Gosieniecki: zwiększenie kwoty o min. 20% na zadanie pn. 
„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w tym także wykonywania ratownictwa 
wodnego na kąpieliskach”.  

Rada poparła wniosek,  więcej uwag do obszaru zadań realizowanych przez WZKiOL nie miała; 
 
- z ramienia Wydziału Oświaty Pani Monika Łuszczek. 
Do obszaru zadań realizowanych przez WOś, Rada nie miała uwag. 
 
- z ramienia Wydziału Kultury Pani Jagoda Kimber Zastępca Dyrektora.  
Poziom finansowy utrzymany względem roku 2020. 
Do obszaru zadań realizowanych przez WK, Rada nie miała uwag. 
 
- z ramienia Biuro Architekta Miasta Pani Renata Rolska-Kamińska. 
Poziom finansowy utrzymany względem roku 2020. 
Do obszaru zadań realizowanych przez WK, Rada nie miała uwag. 
 
Przedstawienie wniosków konsultacyjnych złożonych przez organizacje pozarządowe: 

1. Stowarzyszenie Lambda Szczecin 
2. Fundacja dr. Sylwestra Kowalskiego 
3. Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku 
4. Stowarzyszenie Refugees Szczecin 

Pomimo, iż wnioski zostały udostępnione członkom Rady przed posiedzeniem, sam fakt złożenia ich  
w dniu zebrania spowodowało brak możliwości ze szczegółowym zapoznaniem się z nimi. Rada zapozna 
się z wnioskami. 

Przewodnicząca oddała głos Pani E. Łongiewskiej-Wijas Radnej Rady Miasta Szczecin, która zwraca się  
z prośbą o wprowadzenie zmiany w zapisie zadania w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 
(5).    

Proponowana zmiana zapisu powinna znaleźć się w kolumnie „Nazwa zadania” w obszarze „Kultura, 
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16 Ustawy)”. Obecny, dość 
ogólny zapis zadania: „przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań  
w zakresie kultury w Szczecinie”, powinien zostać zastąpiony następującym zadaniem lub katalogiem 
zadań: 
1) Realizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów służących podnoszeniu atrakcyjności oferty 
kulturalnej i turystycznej Szczecina, 
2) Realizacja działań artystycznych i kulturalnych z wykorzystaniem urozmaiconych form i metod 
współuczestnictwa w kulturze, w szczególności aktywizujących mieszkańców w skali dzielnicowej  
i sąsiedzkiej lub integrujących imigrantów z lokalną społecznością, 
3) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo w kulturze. 
Wspieranie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji uczestnictwa w kulturze, służących 
rozwijaniu aktywności twórczej, rozwijaniu pasji, 
4) Kreowanie działań angażujących odbiorców, realizowanych w przestrzeni publicznej mając na uwadze 
unikalny charakter i specyfikę miejsca, 



5) Realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach o utrudnionym dostępie do oferty 
kulturalnej, w szczególności w miejscach nieobjętych działalnością miejskich instytucji kultury, 
6) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego  
i tożsamości, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, 
7) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności  
i otwartości, 
8) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic.   
 
Obecny zapis zadania wskazuje wyłącznie na jego formę („przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, 
przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie”). Jest to zdecydowanie za mało. To tak, jakby 
wskazać, że zadanie polega na prowadzeniu „domu”, „instytucji”, czy „ośrodka” - bez wskazania jego 
celowości. 
Zastąpienie dotychczasowego zapisu nową treścią pozwoli wskazać i ukierunkować przyszłych 
beneficjentów na konkretne potrzeby miasta, które powinny zostać zaspokojone poprzez twórczość  
w szerszym wymiarze, niż artystycznym i kulturalnym (np. społecznym, integracyjnym, przestrzennym 
itp.). Przyjmuje się, że wprowadzanie takich zapisów ma mają charakter stymulacyjny i pozwala osiągać 
lepsze efekty. 
Odejście od ogólnego zapisu jest praktyką stosowaną od dawna w programach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi miast, które są świadome celów i efektów, jakie można osiągnąć dzięki 
kulturze.    

Rada podjęła decyzję o przekazaniu postulatów do Wydziału Kultury, 
głosowanie:  
Za: 5; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 

WNIOSEK FORMALNY Pan M. Gosieniecki: wnosi o zarządzenie przerwy. 

Przewodnicząca zarządziła głosowanie w sprawie przerwy w posiedzeniu Rady. Posiedzenie zostanie 
wznowione 1 października 2020 roku.  
głosowanie: 
Za: 4; Przeciw: 1; Wstrzymało się: 1. 

 

Po przerwie 1 października 2020 roku godz. 14.00 
 
 
 
Pani Magdalena Błaszczyk, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego - Przewodnicząca Rady – powitanie 
członków i rozpoczęcie po przerwie posiedzenia Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Przewodniczącą omówiła dotychczasowy przebieg posiedzenia. Poinformowała, że a tę chwilę nie 
wpłynęły inne wnioski konsultacyjne od organizacji pozarządowych. Rada powróciła do prac nad 
punktem 4 porządku zebrania tj. omówienie wniosków organizacji pozarządowych. 
 
Decyzja Rady: Rada nie formułuje stanowiska w sprawie i przekazuje wnioski do Prezydenta Miasta. 
głosowanie: 
Za: 3; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
 
Ponownie głos zabrała Pani E. Łongiewska – Wijas. Podsumowała swoje wystąpienie przed przerwą  
w posiedzeniu Rady, odwołała się do swoich jak i postulatów organizacji pozarządowych twierdząc, że 
wiele zadań nie ma zapisu w projekcie Uchwały. 
Poprosiła o poparcie postulatów, dziękując jednocześnie Radzie za merytoryczne podejście do wniosku. 
 
Rada nie podważa zasadności zadań i zobowiązuje Biuro Dialogu Obywatelskiego do przekazania 
wniosków do merytorycznych jednostek.  



Pani Jadwiga Kimber: bardzo dziękuje za wniesione uwagi, które odbiera jako wyraz życzliwego 
zainteresowania obszarem kultury. Potwierdziła, że WK pochyli się raz jeszcze nad zapisami i doprecyzuje 
zadanie. 
 
Na tym Rada zakończyła proces 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. 
 

Stanowisko Nr 1/2020 z dnia 30 września 2020 r. 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie projektu uchwały „Programu 
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 
 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o:  

1.      Zwiększenie kwoty do 400 000,00 zł na zadanie zaplanowane przez Biuro Dialogu Obywatelskiego 
pn. Przygotowanie i realizacja projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na 
wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych. 
(Aktualnie kwota zaplanowana na zadanie wynosi 306 140,00 zł.) 
2.      Wpisanie/przywrócenie do Uchwały zadania zaplanowanego przez Biuro Dialogu Obywatelskiego 
pn. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji 
Pozarządowych Pod Platanami  - 160 000,00 zł. 
3.      Zwiększenie kwoty o min. 20% na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych 
w tym także wykonywania ratownictwa wodnego na kąpieliskach”. (Aktualnie zaplanowanych jest 
852 000,00 zł, zwiększenie do kwoty min. 1 022 400,00 zł). 
  
Ad 2.      Dotyczy zadania pn. „Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania 
Szczecińskich Organizacji Pozarządowych Pod Platanami”  i wnosi o wpisanie do Uchwały zadania, które 
nie zostało zrealizowane w  2020 r. w związku z sytuacją, związaną z wprowadzonym w Polsce stanem 
epidemii.  
 głosowanie: 
Za: 3; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
 
Ad. 5 
Przewodnicząca zgłosiła wniosek o wybór przedstawiciela Rady jako reprezentanta do składu komisji 
konkursowej w sprawie oceny wniosków w ramach Konkursu „Pozarządowy Szczecin”. Przedstawicielem 
Rady została wybrana pani Marzena Malanowska. 
głosowanie: 
Za: 3; Przeciw: 0; Wstrzymało się: 1. 
 
Przypomniała również, o trwającym naborze kandydatów do prac w komisjach konkursowych otwartych 
konkursów ofert na 2021 rok. 
 
Przewodnicząca zapoznała zebranych z uzyskaną od Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów 

Prawnych informacją jakim organizacjom pozarządowym została udzielona pomoc w związku  

z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii: 

1) ODROCZENIA w płatnościach czynszu najmu za komunalne lokale użytkowe: 

 1. do 30.06.2020r. dla 6 organizacji pozarządowych: 

-Stowarzyszenie Architektów Polskich - ul. Mariacka 10 

-Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - ul. Gryfińska 151 

-Fundacja Artmosphere – ul. Końskie Kierat 15a/U8 

-Stowarzyszenie Twórcze Artystów Rzeźbiarzy – ul. Koński Kierat 16 



-Chorągiew Zachodniopomorska ZHP – ul. Kaszubska 20 of.l 

-Fundacja Dzieło Św. Jakuba- ul. Wyszyńskiego 17/L2 

 2. do 31.12.2020r. z rozłożeniem na 12 lub 24 raty płatne od 01.01.2021r. dla: 

- Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów ul. Garncarska 5  

- Stowarzyszenia ALLIANCE FRANCAISE ul. Żubrów 1 

- Fundacji TEATR KUBIKA  ul.5 Lipca 42B 

2) Zastosowanie stawek  w wysokości  1 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie w okresie od 14 marca 

2020 r. do dnia 30 czerwca 2020r. oraz w wysokości 50 % stawki podstawowej dotychczas obowiązującej 

w okresie od 1lipca 2020 do dnia 31 sierpnia 2020 r.  na podstawie Zarządzenia Nr 243A/20 Prezydenta 

Miasta Szczecin z dnia 18 maja 2020 r w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lokali użytkowych, 

dzierżawę i udostępnianie nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,  

z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 -dla Fundacji Dzieło Św. Jakuba, ul. 

Wyszyńskiego 17 

 

3) zastosowanie stawek  w wysokości  1 zł netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie w okresie od 14 marca 

2020 r. do dnia 30 czerwca 2020r. dla organizacji: 

- Zachodniopomorski Związek Brydża Sportowego ul. Dworcowa 19 

- Klub Sportowy "Lwy morskie" ul. Lelewela 6a 

- Klub Sportowy "Olimp" ul. Mazurska 19 

- Fundacja Eureka ul. Ściegiennego 42 

- Fundacja "W sporcie przez życie" ul. Łokietka 22 

- Fundacja Jego al. Papieża JP II 42 

 
Ad. 6 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
 
Protokolant:                               Przewodnicząca Rady:  
Ilona Krupecka                    Magdalena Błaszczyk 
 
________________________________________________________________________________ 
Protokół zatwierdzony: głosowanie nad przyjęciem protokołu za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość- e-mail.   
Obecnych osób: --- 
Za: 4 
Przeciw: 0 
Wstrzymało się: 3 


