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Przewodniczący Rady Pan Paweł Szczyrski powitał uczestników posiedzenia, a następnie odczytał 

proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządków obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady z dnia 9 maja 2017 r.  

4. Przedstawienie raportu z realizacji „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2016 roku”. 

5. Prace nad projektem uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie inicjatywy lokalnej. 

6. Opracowanie Harmonogramu Prac SRDPP na rok 2017.  

7. Wolne wnioski. 

8. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia. 

 

Ad. 1 i 2. Nie wniesiono uwag do porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie: 8 głosów „za”, 

0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”. 

 

Ad. 3. Nie wniesiono uwag do protokołu z dnia 9 maja 2017 r. Protokół został zatwierdzony liczbą 

głosów: 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”. 

 

Ad. 4. Przewodniczący Rady Pan Paweł Szczyrski przeszedł do omówienia raportu z realizacji 

„Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku”.  Po przedstawieniu 

prezentacji Przewodniczący Rady otworzył dyskusję i udzielił głosu pani Aleksandrze Białonowicz, 

która pomimo, iż uznała powyższy raport za wyczerpujący i dający pełen obraz współpracy Gminy 

Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi to podniosła kwestię braku wyjaśnień z Wydziałów, 

powstania różnic pomiędzy kwotą zaplanowaną na realizację zadania a rzeczywistą kwotą przekazaną 

na realizację zadania, ponieważ dzięki temu może zostać ukazany kierunek w jakim ewaluuje 

współpraca Gminy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi.  



Następnie głos zabrał pan Bartosz Wilk, który podobnie jak przedmówczyni, zadał pytanie o powód 

powstania różnic między zaplanowaną kwotą zaplanowaną na realizację zadania a rzeczywistą kwotą 

przekazaną na realizację zadania. Przewodniczący  Rady pan Paweł Szczyrski przyjął wniosek  

o przygotowanie przez Wydziały materiałów zawierających wyjaśnienia powstania różnic pomiędzy 

zaplanowaną kwotą zaplanowaną na realizację zadania a rzeczywistą kwotą przekazaną na realizację 

zadania. Przewodniczący Pan Paweł Szczyrski zamknął dyskusję. 

 

Ad.5. Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Przewodniczący Rady Pan Paweł Szczyrski   

przedstawiał obecny stan zaawansowania prac nad projektem uchwały Rady Miasta Szczecin  

w sprawie inicjatywy lokalnej oraz zaprosił członków Rady do udziału w konsultacjach które odbędą 

się w dniu 18 czerwca 2017 roku.  Głos zabierał również Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin pan 

Daniel Wacinkiewicz, który poinformował o zwiększaniu środków na realizację programu, zgodnie  

z sugestiami SRDPP oraz o zasadności zwiększania środków na finansowanie inicjatywy lokalnej. 

Przewodniczący Rady pan Paweł Szczyrski zaznaczył, iż ostateczna wersja zapisów znana będzie 

dopiero na poziomie projektu budżetu na rok 2018, tak aby ścieżka inicjatywy lokalnej była jak 

najbardziej przyjazna dla mieszkańców.  Podsumowując  przedmiotową kwestię Przewodniczący Rady 

pan Paweł Szczyrski zaprosił na konsultacje w dniu  18 czerwca 2017 oraz zachęcił członków Rady do 

przesyłania uwag i spostrzeżeń dotyczących inicjatywy lokalnej na adres mailowy Biura ds. Organizacji 

Pozarządowych. Pan Bartosz Wilk złożył wniosek, aby na kolejnym spotkaniu Rady Biuro ds. 

Organizacji Pozarządowych przedstawiło podsumowanie przeprowadzonych konsultacji. 

 

Ad.6.  Przechodząc do kolejnego punktu posiedzenia Przewodniczący Rady pan Paweł Szczyrski 

przedstawił propozycję harmonogramu działań Rady na pozostałą część roku.   Pan Bartosz Wilk 

wniósł o uwzględnienie w harmonogramie kwestii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Przewodniczący pan Paweł Szczyrski wprowadził proponowany punkt do harmonogramu spotkań. 

Harmonogram prac Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzyskał akceptację 

wszystkich osób zgromadzonych na posiedzeniu. 

 

Ad.7. Następnie zostały przedstawione przez Przewodniczącego  wolne wnioski:  

- Przedstawienie odpowiedzi Prezydenta Miasta ws budowy pomnika poświęconego ofiarom 

nacjonalizmu ukraińskiego w latach 1939 – 47, w której Prezydent Miasta popiera i deklaruje 

wsparcie polegające zabezpieczeniu miejsca i zagospodarowania terenu, natomiast nie rekomenduje 

finansowania budowy pomnika ze środków miasta.  

- Kwestia listu otrzymanego od Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  

w którym to Rada zaprasza do współpracy oraz do informowania o jej działalności poprzez 



przekazanie załączonych do listu ulotek organizacjom pozarządowym. Przewodniczący Pan Paweł 

Szczyrski uzyskał akces SRDPP aby w drugiej połowie 2017 roku ustalić termin spotkania  

z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego.  Następnie Przewodniczący wystąpił  

z pytaniem o inne wolne wnioski, z uwagi na ich brak  podziękował uczestnikom za udział  

w posiedzeniu.  

 

Ad. 8. Kolejny termin posiedzenia SRDPP wyznaczony został na sierpień 2017, dokładne określenie 

terminu, z uwagi na sezon urlopowy odbędzie się drogą mailową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Sylwia Burzyńska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


