
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok 

 

Pierwotnie Prezydent Miasta Szczecin zarządził przeprowadzenie w okresie od dnia  

2 września 2019 r. do dnia 1 października 2019 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin 

konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem było 

zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu uchwały „Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”. 

W związku z ograniczeniami wprowadzonymi w budżecie Miasta i tym samym koniecznością 

zmiany wysokości środków planowanych na realizację „Programu współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok” Prezydent Miasta Szczecin Zarządzeniem nr 

417/19 z dnia 1 października przedłużył przedmiotowe konsultacje na terenie Gminy Miasto 

Szczecin do dnia 13 października 2019 r.  

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie: 

1. Badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego na stronie internetowej http://konsultuj.szczecin.pl,  

poprzez: 

1) umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, 

2) przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w formie elektronicznej na 

adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz w formie papierowej w Biurze Dialogu 

Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Przeprowadzenia zebrań z przedstawicielami organizacji pozarządowych, wchodzącymi 

w skład Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W ramach konsultacji 

społecznych, odbyły się cztery posiedzenia Rady w dniach: 3 września 2019 r.,  

10 września 2019 r., 17 września 2019 r. oraz 8 października 2019 r., na których to 

przeprowadzono dyskusję nt. projektu uchwały.  

 

Na czwartym posiedzeniu Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła 

stanowisko w sprawie projektu uchwały o treści jak poniżej: 

http://konsultuj.szczecin.pl/
mailto:bdo@um.szczecin.pl


Stanowisko Nr 1/2019  

z dnia 8 października 2019 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 2020 rok”. 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o:  

1. Zwiększenie kwoty na zadanie realizowane przez Wydział Spraw Społecznych  

pn. „Kampania informacyjna dotycząca chorób psychicznych” na 2020 r.  

2. Rozważenie zmiany nazwy zadania realizowanego przez Wydział Spraw 

Społecznych „Kampania informacyjna dotycząca chorób psychicznych” na 

„Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego”. 

3. Zwiększenie kwoty o min. 15% na zadanie pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na 

obszarach wodnych w tym także wykonywania ratownictwa wodnego na 

kąpieliskach”. 

4. Zapewnienie środków w Programie w celu powstawania nowych Centrów 

Aktywności Lokalnych w kwocie do 100 tys. zł. 

5. Zwiększenie kwoty na zadanie realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska pn. 

„Pomoc lekarsko-weterynaryjna dla kotów wolno żyjących”. 

Dwa pierwsze postulaty dotyczą obszaru działalności Wydziału Spraw Społecznych i mają na 

celu zwiększenie kwoty przewidzianej podczas przeprowadzonych konsultacji oraz zmianę 

nazwy zadania. 

Trzeci postulat ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta na terenach 

wodnych poprzez wprowadzenie działań edukacyjnych podnoszących ich świadomość nt. 

bezpieczeństwa na wodzie, a także poprzez wsparcie działań podejmowanych przez 

Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Kolejna propozycja dotyczy zapewnienia odpowiednich środków w Programie na powstanie 

nowych Centrów Aktywności Lokalnych. 

Ostatni postulat dotyczy zwiększenia kwoty na zadanie pn. „Pomoc lekarsko-weterynaryjna 

dla kotów wolno żyjących” i ma na celu zapewnienie lepszej opieki dla bezdomnych kotów. 

 

Stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące stanowiska 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 2020 rok”. 

W dniu 17 października Prezydent Miasta zaakceptował „Program współpracy Gminy Miasto 

Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  na 2020 rok” oraz Stanowisko Nr 1/2019 z dnia 8 

października 2019 r. Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w zakresie punktu 

2. Jednocześnie w zakresie pozostałych punktów nie wyraził zgody, ze względu na 

ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta.   

 

 


