
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

dotyczących 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 

 

 

Prezydent Miasta Szczecin zarządził przeprowadzenie w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 r. 

do dnia 22 września 2022 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 w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2023 rok. 

 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w następujących formach: 

1. badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 

działalność pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu uchwały na stronie 

http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały  

w terminie od dnia 22 sierpnia 2022 r. do dnia 22 września 2022 r. 

 elektronicznie na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl 

 oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1  

w Szczecinie oraz Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40  

w Szczecinie; 

2. organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących 

projektu uchwały, w dniach: 8 września 2022 r., 15 września 2022 r. 

 

 

W trybie konsultacji:  

ad. 1. - z możliwości zgłoszenia swoich uwag do projektu uchwały skorzystały dwie 

organizacje pozarządowe: 

1. Hufiec Szczecin ZHP 

2. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  

w Szczecinie. 

ad. 2. - Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła dwa stanowiska  

w sprawie projektu uchwały wnosząc cztery postulaty.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanowisko Nr 1/2022  

z dnia 8 września 2022 r. 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w sprawie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok. 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o:  

1. Zwiększenie wysokości środków w obszarze wskazanym w projekcie uchwały RPW na 

2023 r. pn. „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców” wprowadzając zadanie pn. 

„Integracja i aktywizacja cudzoziemców na terenie Gminy Miasto Szczecin”. 

2. Zwiększenie wysokość środków na zadanie 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” w obszarze 

wskazanym w projekcie RPW na 2023 r. pn. „Działalność na rzecz organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym  

w art.4 ust. 1 pkt 1-32 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

 

Stanowisko Nr 2/2022  

z dnia 15 września 2022 r. 

Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego  

w sprawie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok. 

1. Zwiększenie wysokości środków finansowych na zadanie  „Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie” 
odpowiadającym kwocie aktualnie znajdującą się w programie współpracy w roku 2022 tj. 
do wysokości 1.860.000 zł z kwoty 400.000 zł. 

2. Uszczegółowienie opisu nazwy zadania „Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, 
przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie” o katalog 10 poniższych punktów 
z zapisem „w szczególności”: 
 

1) Realizacja ogólnopolskich, 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 

dzielnicy  

i wzmacniających sąsiedzkie relacje; 

3) Kreowanie działań angażujących odbiorców, realizowanych w przestrzeni publicznej, 

mając na uwadze unikalny charakter i specyfikę miejsca; 

4) Wspieranie mobilności i promocji szczecińskich artystów uczestniczących  

w wydarzeniach kulturalnych poza granicami miasta; 



5) Realizacja projektów artystycznych służących rozwojowi i popularyzacji kultury oraz 

tożsamości nadodrzańskiej i morskiej, odwołujących się wprost do morskiego, 

żeglarskiego i portowego charakteru Szczecina i jego historii; 

6) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome 

uczestnictwo  

w kulturze. Wspieranie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji 

uczestnictwa  

w kulturze; 

7) Realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach o utrudnionym dostępie do 

oferty kulturalnej, w szczególności w miejscach nieobjętych działalnością miejskich 

instytucji kultury; 

8) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację imigrantów oraz 

cudzoziemców z lokalną społecznością; 

9) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój idei wolności, 

solidarności, tolerancji i otwartości; 

10)  Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic. 

 

 

 



WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Lp. Wnoszący Wniosek/postulat 

Stanowisko 
Prezydenta 

Miasta 
Szczecin 

1 

Szczecińska Rada 
Działalności Pożytku 

Publicznego 
 

Zwiększenie wysokości środków w obszarze wskazanym w projekcie uchwały RPW na 2023 

r. pn. „Działalność na rzecz integracji cudzoziemców” wprowadzając zadanie pn. „Integracja 

i aktywizacja cudzoziemców na terenie Gminy Miasto Szczecin”. 

Prezydent nie 
aprobuje 

2 

Zwiększenie wysokość środków na zadanie 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” w obszarze 
wskazanym w projekcie RPW na 2023 r. pn. „Działalność na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym  
w art.4 ust. 1 pkt 1-32 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego  i o wolontariacie. 

Prezydent nie 
aprobuje 

3 

Zwiększenie wysokości środków finansowych na zadanie  „Przygotowanie i realizacja 
imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie” 
odpowiadającym kwocie aktualnie znajdującą się w programie współpracy w roku 2022 tj. 
do wysokości 1.860.000 zł z kwoty 400.000 zł. 

Prezydent nie 
aprobuje 

4 

Uszczegółowienie opisu nazwy zadania „Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, 
przedsięwzięć i działań w zakresie kultury w Szczecinie” o katalog 10 poniższych punktów  
z zapisem „w szczególności”: 
1) Realizacja ogólnopolskich, 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 
dzielnicy i wzmacniających sąsiedzkie relacje; 
3) Kreowanie działań angażujących odbiorców, realizowanych w przestrzeni publicznej, 
mając na uwadze unikalny charakter i specyfikę miejsca; 
4) Wspieranie mobilności i promocji szczecińskich artystów uczestniczących  
w wydarzeniach kulturalnych poza granicami miasta; 
5) Realizacja projektów artystycznych służących rozwojowi i popularyzacji kultury oraz 
tożsamości nadodrzańskiej i morskiej, odwołujących się wprost do morskiego, żeglarskiego  

Prezydent 
aprobuje 



i portowego charakteru Szczecina i jego historii; 
6) Realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome uczestnictwo  
w kulturze. Wspieranie działań mających na celu wzmacnianie kompetencji uczestnictwa  
w kulturze; 
7) Realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach o utrudnionym dostępie do 
oferty kulturalnej, w szczególności w miejscach nieobjętych działalnością miejskich instytucji 
kultury; 
8) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu integrację imigrantów oraz 
cudzoziemców z lokalną społecznością; 
9) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie i rozwój idei wolności, 
solidarności, tolerancji i otwartości; 
10) Realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie ważnych rocznic. 

5 Hufiec Szczecin ZHP 

W obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (art.4 ust. 1 pkt 17 Ustawy) 
dodać zadanie polegające na organizacji amatorskich imprez, wydarzeń i zawodów 
rekreacyjnych, sportowych i turystycznych promujących zdrowy, sportowy tryb życia wśród 
mieszkańców Szczecin takich jak między innymi: rajdy (np. piesze, rolkowe, rowerowe, 
biegowo- terenowe), gry miejskie o charakterze sportowym, spływy, regaty, bezzapisowe 
biegi masowe, cykle treningów w mniej popularnych dyscyplinach itp. Zadanie mogłoby być 
realizowane w ramach otwartego konkursu ofert, małych dotacji lub regrantingu przez 
szeroką rzeszę szczecińskich organizacji, które nie prowadzą regularnych treningów i sekcji. 

Prezydent nie 
aprobuje 

6 Hufiec Szczecin ZHP 

Dodanie zadań z obszaru, który nie jest obecny w przedmiotowym programie tj. Działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 4 ust. 1 pkt 15 
Ustawy). W ramach tego obszaru wskazujemy na brak zadania z zakresu organizacji 
letniego i zimowego wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej oraz organizacji przedsięwzięć 
edukacyjnych, wychowawczych, sportowych i aktywizujących uczniów i wychowanków 
szczecińskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Oba zadania mogłyby być 
realizowane przez szczecińskie organizacje w ramach ogłaszanych otwartych konkursów 
ofert.  
Oba zadania mogłyby być realizowane przez szczecińskie organizacje w ramach 
ogłaszanych otwartych konkursów ofert 

Prezydent nie 
aprobuje 



7 

Polskie 
Stowarzyszenie na 

rzecz Osób  
z 

Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło  

w Szczecinie 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  
w Szczecinie w ramach ww. konsultacji społecznych przedstawia swoje uwagi w zakresie: 
realizacji zadań publicznych w 2023 w obszarze „Działalność na rzecz osób 
niepełnosprawnych, nazwa zadania: „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form 
wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin”. Od wielu lat PSONI Koło w Szczecinie 
realizuje działania w zakresie prowadzenia rehabilitacji i różnych form wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin. Barierą dla małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością 
(np. w wieku 0-3 lat) i ich rodziców jest brak posiadania orzeczenia o niepełnosprawności 
wymaganego w warunkach otwartego konkursu ofert. Proponujemy w ramach prewencji, 
aby brak oczekiwanego rozwoju dziecka jako zapis lekarski dzieciom z zagrożeniem 
niepełnosprawnością umożliwiło podejmować działania rehabilitacyjne w zadaniach 
publicznych na równi z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności. 

Prezydent 
aprobuje 



Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące projektu uchwały w sprawie 

Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok 

 

 

Prezydent Miasta Szczecin zaakceptował i skierował pod obrady Rady Miasta projekt 

uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2023 rok z uwzględnieniem postulatów 4 oraz 7. Ze względu na sytuację finansową miasta 

nie ma możliwości realizacji postulatów 1,2, 3, 6, jak również postulatu nr 5 ze względu na 

realizację wnioskowanych działań w ramach procedury otwartego konkursu ofert czy tzw. 

„małych dotacji”. 


