
 

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

dotyczących projektu 

Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok 

 

W dniach od 24 sierpnia do 18 września 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie 
Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Konsultacje zostały 
przeprowadzone w formie: 

1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu Programu 
współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok na stronie internetowej  
i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz przyjmowanie uwag na 
piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl; 

2) zebrań z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Miasto Szczecin  
i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wchodzącymi w skład Szczecińskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego.  

W okresie trwania ww. konsultacji do Biura ds. Organizacji Pozarządowych wpłynęły uwagi  
ze środowiska pozarządowego przekazane w dniu 18 września 2015 r. przez dwie organizacje - 
Fundację Sektor 3 oraz Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – 
realizatorów zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji” 
w następującym brzmieniu:  

1. Inwestycja/ adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Wspierania. 

Szczecińskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor3 rozpoczęło swoje działania  
w październiku 2010 roku w budynku należącym do Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Wraz z powołaniem Centrum Wspierania Organizacji przeprowadzone 
zostały niezbędne prace remontowo- adaptacyjne w celu utworzenia niezbędnej infrastruktury do 
prowadzenia działań w zakresie wsparcia lokalowego dla organizacji. W okresie 5 lat działalności 
Centrum Wspierania Organizacji wszystkie niezbędne naprawy, ulepszenia i odświeżenia 
pomieszczeń prowadzone były ze środków własnych ZOO PCK. 

W związku z planowym rozwojem infrastrukturalnym Centrum Wspierania od początku 2016 roku, 
realizatorzy zadania, przewidują przeznaczenie całego IV piętra budynku dla organizacji 
pozarządowych (w tym niezmieniony metraż wykorzystywany do prowadzenia Centrum Wspierania 
oraz, dodatkowo, powierzchnia przeznaczona do wynajmu i wykorzystywania przez organizacje 
pozarządowe z terenu Szczecina na zasadach wolnego wynajmu; łącznie 23 pomieszczenia, w tym 
infrastruktura Centrum Wspierania, z wyłączeniem powierzchni wspólnych). Dzięki temu, Centrum 
Wspierania stanie się miejscem, w którym nie tylko młode organizacje pozarządowe znajdą miejsce 
na prowadzenie swojej działalności. Dzięki udostępnieniu powierzchni całego IV piętra 
dla szczecińskich organizacji pozarządowych uzyskamy: 
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 szersze wsparcie szczecińskich organizacji - objęcie wsparciem lokalowym zarówno 
organizacji młodych jak oraz działających powyżej 2 lat (po zakończonym okresie inkubacji w 
ramach Centrum Wspierania); 

 dodatkową przestrzeń dla organizacji pozarządowych, niezależną od zasobów lokalowych 
gminy; 

 lokale na wynajem po preferencyjnych stawkach, podobnie jak w przypadku lokali 
oferowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, zarówno dla organizacji 
w procesie „inkubacji” jak i poza nią. 

W związku z planowanym przeznaczeniem powierzchni użytkowej dla szczecińskich organizacji należy 
wziąć pod uwagę zwiększenie użytkowania infrastruktury budynku w którym mieści się Centrum, a co 
za tym idzie wymagany remont powierzchni wspólnych – podłogi na IV piętrze oraz łazienki, 
o łącznym koszcie realizacji 50 000 zł. 

Od roku 2010 z oferty Centrum Wspierania Organizacji skorzystało ponad 400 organizacji 
pozarządowych. Organizowane były szkolenia, mini szkolenia, konsultacje, wydarzenia zarówno 
Sektora 3 jak i organizacji korzystających z infrastruktury. Tak duża liczba użytkowników Centrum 
przekłada się bezpośrednio na zużycie lokalowe. Ostatni remont podłogi został zrealizowany 20 lat 
temu i od tego czasu nie była remontowana. Zwiększając udostępnioną przestrzeń należy 
zagwarantować również bezpieczne i higieniczne otoczenie dla korzystających. W tym momencie 
podłoga spełnia wymagania, jednak w przypadku przyjęcia większej ilości organizacji, może szybko się 
zużyć i stać się potencjalnie niebezpieczna dla użytkowników (nierówności, załamania, pęknięcia 
i dziury w linoleum). Całkowity koszt związany z remontem – 30 000zł. W ramach prac remontowych 
zakłada się: rozbiórka podłogi na całym 4 piętrze (oprócz toalet), poziomowanie podłogi, 
gruntowanie, zakup posadzki, robociznę. 

Zwiększenie ilości osób korzystających z pomieszczeń przekłada się, również, na korzystanie 
z pomieszczeń sanitarnych. W ramach środków własnych ZOO PCK częściowo dostosowało 
pomieszczenie, które ma być przeznaczone na toalety (wymiana okien, okablowanie, udrożnianie 
i wymiana rur). Aby całkowicie dostosować pomieszczenie dla zwiększonej liczby organizacji 
odwiedzających Sektor 3 należy jeszcze przeprowadzić prace wykończeniowe wraz z zakupem 
armatury. Całkowity koszt związany z przystosowaniem pomieszczeń – 20 000zł. W ramach prac 
zakłada się: zakup 3 WC, 2 umywalki, 1 prysznic, zakup kafli, prace wykończeniowe, poszerzenie 
drzwi. 

2. Bony rozwojowe dla organizacji pozarządowych 

W ramach realizowanego w latach 2011 - 2014 projektu „Szczecińskie Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych Sektor 3” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Sektor 3 oferował wsparcie w realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju dla organizacji 
pozarządowych m.in. z terenu Szczecina. Przeznaczone na ten cel środki finansowe podlegały 
procedurze konkursowej i wyborowi na podstawie jasno i precyzyjnie określonych potrzeb organizacji 
i przedstawionym przez nie budżecie na zagospodarowanie 4000 zł. (w latach realizacji na ten cel 
przekazano środki do ponad 30 organizacji na łączną kwotę ok. 130 000zł. Środki te przekazywane 
były zarówno na doposażenie organizacji (np. zakup drobnych urządzeń biurowych, materiałów 
biurowych, materiałów promocyjnych) oraz zwiększanie ich potencjału merytorycznego (szkolenia 
specjalistyczne, wizyty studyjne, wyjazdy do organizacji partnerskich w celu podniesienia wiedzy). 

Duże zainteresowanie działaniami takimi jak finansowanie Indywidualnych Planów Rozwojowych, 
Mikrogranty FIO 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 Centrum, chciałoby zaproponować możliwość wykorzystania takiego mechanizmu 
przez organizacje szczecińskie w ramach dotacji przekazanej na realizację zadania Prowadzenia 



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 (przykładowo: niefinansowanie podwójnego ogólnego doradztwa 
w zakresie funkcjonowania organizacji w zakresie księgowym, usługi te dostępne są na bieżąco 
w ramach prowadzonych działań przez Centrum). 

Ponadto, nad projektem uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2016 rok” obradowała Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która na 
posiedzeniu w dniu 13 października 2015 r. podjęła stanowisko nr 5/2015 w sprawie uwag  
do Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok w poniższym brzmieniu. 

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; 

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; 

3) przeznaczenie kwoty 50.000 zł na program aktywizacji szczecińskiej młodzieży, jako zadania 
realizowanego przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Szczecin; 

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; 

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; 

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; 



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; 

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; 

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. 

Wszystkie zgłoszone przez organizacje pozarządowe oraz Szczecińską Radę Działalności Pożytku 
Publicznego uwagi zostały uwzględnione i zebrane w formie stanowiska Szczecińskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego nr 5/2015. Zostaną one 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.    

 

 

 

 

  


