
 

SZCZECIŃSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO – II KADENCJA (2013-2015) 

PROTOKÓŁ NR 7/2015 

Z POSIEDZENIA SZCZECIŃSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 

w dniu 17 listopada 2015 roku 

 

Uczestników Rady powitał Wiceprzewodniczący Rady Pan Zygmunt Pyszkowski i zapoznał zebranych 

z porządkiem spotkania: 

1.  Powitanie i przedstawienie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z dnia 13 października 2015 r. 

4. Zaprezentowanie wyników konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, przeprowadzonych 

z Organizacjami Pozarządowymi oraz Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w kadencji 2013/2015.  

6. Wolne wnioski.  

7.  Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.  

 

Ad. 1 i 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: liczbą głosów 9 osób „za”.  

Ad. 3. Jednogłośnie zatwierdzono protokół z posiedzenia Rady z dnia 13 października 2015 r. 

liczbą głosów 9 osób „za”. 

Ad. 4. W tym miejscu Pani Alicja Dąbrowska z Biura ds. Organizacji Pozarządowych 

zaprezentowała wyniki konsultacji społecznych w sprawie „Programu współpracy Gminy 

Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2016 rok”, przeprowadzonych z Organizacjami 

Pozarządowymi oraz Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, które zostały 

kompleksowo zebrane w Stanowisku Nr 5/2015 Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Pani Alicja Dąbrowska odczytała zgłoszone propozycje, z uwzględnieniem 

stanowiska Prezydenta Miasta Szczecin odnoszącym się do poszczególnych uwag.  

 



Stanowisko Nr: 5/2015 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie Programu współpracy Gminy 
Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2016 rok  

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego rekomenduje Prezydentowi Miasta Szczecin 
oraz Radzie Miasta Szczecin uwzględnienie następujących postulatów dotyczących zapisów Programu 
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok: 

1) zwiększenie środków o 100.000 zł w budżecie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
w obszarze „Wypoczynku dzieci i młodzieży” na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje wniosek 
dotyczący zwiększenia środków o kwotę 100 000 zł w obszarze „Wypoczynek dzieci i młodzieży”  
i dołoży starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania w projekcie budżetu Miasta 
Szczecin na 2016 rok. Z analizy otwartych konkursów ofert realizowanych w ostatnich latach 
wynika, że potrzeby organizacji pozarządowych są dużo większe w stosunku do posiadanych 
środków. Szczególnie w okresie letnim, ewentualne  zwiększenie środków dla organizacji, przyczyni 
się do wsparcia oferty wypoczynku w miejscu zamieszkania (tzw. półkolonie). 

2) zapewnienie środków w budżecie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w wysokości 
100.000 zł na edukację pozaszkolną, w tym na pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi np. z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD oraz na 
potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych tych osób; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin nie rekomenduje wniosku 
dotyczącego zapewnienia środków w budżecie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin 
w wysokości 100.000 zł na edukację pozaszkolną, w tym na pracę z dziećmi i młodzieżą 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD 
oraz na potrzeby wyrównywania szans edukacyjnych tych osób. Przedmiotowe zadanie jest 
realizowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w ramach działalności nadzorowanych 
placówek oświatowych. 
 
3) przeznaczenie kwoty 50.000 zł na program aktywizacji szczecińskiej młodzieży, jako zadania 

realizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje 
inicjatywę, mającą na celu uruchomienie programu aktywizacji szczecińskiej młodzieży i dołoży 
starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania w projekcie budżetu Miasta Szczecin 
na 2016 rok. Ewentualna realizacja powyższego wymaga opracowanie szczegółowych założeń 
do programu, które mogłyby być przygotowane przy współpracy z zainteresowanymi 
organizacjami. 

4) dopisanie nowego zadania do kompetencji Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta 
Szczecin w zakresie aktywizacji seniorów wraz z kwotą przeznaczoną na realizację w wysokości 
25.000 zł; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje  
ww. inicjatywę Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zadanie zostało włączone 
do zapisanego już w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. zadania 
pn. „Program integracji społecznej – ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych”, leżącego 
w kompetencjach Wydziału Spraw Społecznych. Kwota przeznaczona na realizację zadania wzrosła 
w Programie współpracy z kwoty 250.000 zł  do kwoty 300.000 zł, w czym zawarte jest zwiększenie 
środków m.in. o kwotę 25.000 zł na zadanie rekomendowane przez Szczecińską Radę Działalności 
Pożytku Publicznego. 



5) zwiększenie środków na zadanie leżące w kompetencji Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin  
pn: „Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania z zakresu 
upowszechniania kultury fizycznej – uczniowskie kluby sportowe” do łącznej kwoty 500.000 zł; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin przychyla się do postulatu 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 13 października 2015 r. dotyczącego 
zwiększenia środków do łącznej kwoty 500.000 zł na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży 
prowadzone przez podmioty realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 
uczniowskie kluby sportowe” i dołoży starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania 
w projekcie budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok. 

6) dopisanie do właściwości Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin zadania pn. „Działania 
edukacyjno – wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży” z rezerwacją środków finansowych 
na ten cel w kwocie 10.000 zł; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie opiniuje inicjatywę 
zarezerwowania środków na zadanie pn. „Działania edukacyjno – wychowawcze na rzecz dzieci  
i młodzieży” w kwocie 10 000 zł, które mogłyby być realizowane np. w ramach procedury „małych 
dotacji” i dołoży starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania w projekcie budżetu 
Miasta Szczecin na 2016 rok. 

7) zwiększenie środków na zadanie znajdujące się w kompetencji Biura ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin pn. „Przygotowanie, realizacja projektów, cennych 
inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których 
organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych”, czyli tzw. fundusz wkładów 
własnych, do kwoty 250.000 zł; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie ocenia postulat 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie zwiększenia środków na tzw. wkłady 
własne dla organizacji pozarządowych i dołoży starań, aby zabezpieczyć środki na realizację 
ww. zadania w projekcie budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok. Warto podkreślić, że w latach 
poprzednich fundusz ten wynosił nawet 500.000 zł rocznie. Ponadto, tego typu finansowane 
wspiera organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych przez 
co wzmacnia ich rozwój i pozwala na realizację wielu cennych i atrakcyjnych projektów, budując 
potencjał III Sektora w Mieście. 

8) przeznaczenie 20.000 zł na zadanie zgłoszone przez Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski 
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża pn. „Bony rozwojowe dla organizacji 
pozarządowych” ze wskazaniem wydziału odpowiedzialnego, jakim jest Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin; 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin aprobuje inicjatywę 
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w sprawie dopisania do Programy współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok nowego zadania pn. „Bony rozwojowe dla organizacji 
pozarządowych” i dołoży starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania w projekcie 
budżetu Miasta Szczecin na 2016 rok. Duże zainteresowanie działaniami takimi jak finansowanie 
Indywidualnych Planów Rozwojowych, mikrogranty Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy małe 
dotacje wskazują bezpośrednio, że szczecińskie organizacje potrzebują źródeł i sposobów 
finansowania swoich działań czy rozwoju, w mikro skali. W związku z tym, w roku 2016 Szczecińskie 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, chciałoby zaproponować możliwość 
wykorzystania takiego mechanizmu przez szczecińskie organizacje w ramach dotacji przekazanej na 
realizację zadania „Prowadzenie Centrum Wspierania”. Będzie to przede wszystkim  przekazywanie 
w formie bonów na określoną kwotę funduszy organizacjom, które nie potrzebują dużych pieniędzy 
na realizację swoich działań. Bony mogą być również wykorzystane przez organizację do działań 
rozwijających organizację. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowny jest na 20 000 zł, przy czym 
rozdysponowanych będzie minimalnie 10 bonów po 2 000 zł każdy. Forma rozdysponowania 
funduszy to forma konkursu organizowanego przez Centrum Wspierania. Organizacje wybrane do 
realizacji nie otrzymają bezpośrednio pochodzących z bonu środków finansowych – prowadzenie 



zakupów będzie leżeć po stronie realizatora, co pozwoli na jednoczesne ich prawidłowe i rzetelne 
wykorzystywanie względem np. oferty samego Centrum Wspierania. 

9) zwiększenie kwoty na realizację zadania prowadzonego przez Biuro ds. Organizacji 
Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin pn. „Prowadzenie centrum wspierania organizacji” 
o 30.000 zł w zakresie zgłoszonym przez Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział 
Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża tj. na polepszenie infrastruktury i adaptacji 
pomieszczeń na potrzeby Szczecińskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 
„Sektor 3”. Łączna kwota na zadanie pn. „Prowadzenie centrum wspierania organizacji” 
to 185.000 zł. 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin: Prezydent Miasta Szczecin pozytywnie ocenia wniosek 
w sprawie zwiększenia kwoty na „Prowadzenie centrum wspierania organizacji” o 30.000 zł i dołoży 
starań, aby zabezpieczyć środki na realizację ww. zadania w projekcie budżetu Miasta Szczecin 
na 2016 rok. Podczas konsultacji społecznych Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2016 r., Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 
oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zgłosiły m.in. uwagę 
o przeznaczenie 50.000 zł na remont lokalu, w którym znajduje się Centrum Wspierania 
Organizacji. Jednakże po dyskusji na posiedzeniu Rady w dniu 13 października 2015 r., 
w której uczestniczyła m.in. Pani Joanna Łaskarzewska – Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, zdecydowano o wykonaniu w roku 2016 wyłącznie 
najbardziej niezbędnych prac remontowych (z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych), 
zamykających się w kwocie 30.000 zł.    

Wszystkie zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz Szczecińską Radę Działalności Pożytku 

Publicznego zostaną przedłożone Prezydentowi Miasta Szczecin, jak również Radzie Miasta Szczecin w 

uzasadnieniu do projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2016 rok. 

Ad. 5. W tym miejscu Pan Paweł Szczyrski zapytał, czy członkowie Rady chcieliby wnieść jakieś 

uwagi do sprawozdania z działalności Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

w kadencji 2013/2015, które zostało wysłane do członków Rady drogą mailową w celu 

wcześniejszego zapoznania się z nim.  

Zdecydowano, że przedmiotowe sprawozdanie zostanie zaprezentowane podczas Walnego 

Spotkania Organizacji Pozarządowych w formie prezentacji, a nie raportu, z uwzględnieniem 

osiągnięć Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2013/2015.  

Ad. 6. Brak wolnych wniosków. 

Ad. 7. Rada zakończyła kadencję na lata 2013 – 2015.    

 


