
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

 

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 na 2021 rok 

 

Prezydent Miasta Szczecin zarządził przeprowadzenie w okresie od dnia 4 września 2020 r. do dnia  

1 października 2020 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 2021 rok”. 

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie: 

1. Badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego na stronie http://konsultuj.szczecin.pl poprzez: 

a) umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie „Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, 

b) przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w terminie od dnia 4 września 2020 

do dnia 1 października 2020 r.: elektronicznie na adres e-mail: bdo@um.szczecin.pl oraz  

w wersji papierowej w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta (lewe skrzydło, dawna 

siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy Placu Armii Krajowej 1, 70- 456 Szczecin oraz 

przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.  

2.  Organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu 

Uchwały, w dniach: 9 września 2020 r., 16 września 2020 r., 23 września 2020 r. oraz 30 

września 2020 r. 

 

W trybie konsultacji z możliwości zgłoszenia swoich uwag do projektu Uchwały skorzystało 

sześć organizacji pozarządowych: 

 Stowarzyszenie Lambda Szczecin 

 Fundacja dr. Sylwestra Kowalskiego 

 Stowarzyszenie Stołczyn po sąsiedzku 

 Stowarzyszenie Refugees Szczecin 

 Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp 

 Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. 

Postulat zgłosiła również Radna Rady Miasta Szczecin – Edyta Łongiewska-Wijas.  

 

 

 

 

 

 



WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

Lp. Wnoszący Wniosek/postulat Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin 

1 

Szczecińska 

Rada 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

 

Zwiększenie kwoty do 400 000,00 zł na zadanie zaplanowane przez Biuro Dialogu 

Obywatelskiego 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. 

Prezydent nie aprobuje 

2 

Wpisanie/przywrócenie do Uchwały zadania realizowanego przez Biuro Dialogu 

Obywatelskiego pn. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz 

Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych Pod Platanami, o wartości 

160 000,00 zł. 

Prezydent nie aprobuje 

3 

Zwiększenie kwoty o min. 20% (tj. do kwoty 1 022 400,00 zł)  na zadanie pn. 

„Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych w tym także wykonywania 

ratownictwa wodnego na kąpieliskach”. 

Prezydent aprobuje 

4 

Stowarzyszenie 

Lambda 

Szczecin 

W planie realizacji zadań publicznych w 2021 roku umieścić następujące zadania: 

1. Zorganizowanie punktu wsparcia osób zagrożonych  skutkami stresu 

mniejszościowego, wykluczenia oraz przemocy w którym osoby 

nieheteronormatywne oraz członkowie ich rodzin otrzymywaliby: 

- bezpłatną pomoc psychologiczną, 

- możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia, 

- bezpieczną przestrzeń spotkań i działań artystycznych, 

- Pomoc w sytuacjach bezdomności i zagrożenia bezdomnością. 

Kwota potrzebna na realizację zadania 144 000,00 zł. 

Prezydent nie aprobuje 

5 

Stowarzyszenie 

Lambda 

Szczecin 

2. Szkolenia dla nauczycieli: rozpoznanie stresu mniejszościowego, depresji, 

skłonności samobójczych, bycia dotkniętym przemocą fizyczną,  

u uczniów należących do mniejszości psychoseksualnych, oraz postępowanie  

w takich sytuacjach. 

Kwota potrzebna na realizację zadania 18 000,00 zł. 

Działania mieszczą się w ramach działów obszaru 6 Pomoc społeczna i ochrona 

zdrowia. 

Prezydent nie aprobuje 

6 

Stowarzyszenie 

Lambda 

Szczecin 

 

Rozważenie powołania Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania skutkom 

wykluczenia osób nieheteronormatywnych. 

 

Prezydent nie aprobuje 



7 

Fundacja  dr. 

Sylwestra 

Kowalskiego 

Wprowadzenie nowego obszaru pn. „działalność na rzecz równych praw kobiet  

i mężczyzn (art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy)”. Zadanie proponowane do realizacji: 

„Wspieranie osób doświadczających przemocy i wzmacnianie działań przeciw 

przemocy ze względu na płeć”. 

Szacowany koszt realizacji zadania: 40 000,00 zł.  

Prezydent nie aprobuje 

8 

Stowarzyszenie 

„Stołczyn po 

sąsiedzku” 

Wprowadzenie dodatkowego, nowego zadania, które zostanie zrealizowane  

w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 

(art. 4 ust. 1 pkt 13 Ustawy) (pkt 7. – w obszarze rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego)  pn. „Prowadzenie Domów Sąsiedzkich w Szczecinie”. 

Szacowany koszt realizacji zadania 100 000,00 zł. 

Prezydent nie aprobuje 

9 

Stowarzyszenie 

Refugees 

Szczecin 

W obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego dodać: 

W pierwszej kolumnie pn. „Obszar zadania art. 4 Ustawy” dodać zapis: 

„Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji (art. 4 ust. 1 

pkt. 22 ustawy); 

W drugiej kolumnie pn. „Nazwa zadania” dodać zapis: 

„Działania na rzecz podnoszenia świadomości społecznej w obszarze praw 

człowieka oraz społeczeństwa wielokulturowego”; 

W trzeciej kolumnie pn. „Kwota przeznaczona na realizację zadania” dodać zapis 

45 000,00 zł. 

Prezydent nie aprobuje 

10 

Fundacja 

Rozwoju 

Branży 

internetowej 

„Netcamp” 

Negatywna ocena programu wsparcia przez UM Szczecin organizacji 

pozarządowych w latach 2020/2021. 

Program współpracy na 2021 rok wśród priorytetowych zadań pożytku publicznego 

wymienia „wspieranie przedsiębiorczości”, ale jednocześnie nie uwzględnia  

w ogóle tego obszaru w planie realizacji zadań. Oceniamy bardzo negatywnie, że  

w projekcie uchwały UM Szczecin nie przeznacza żadnych środków na ten ważny 

obszar do rozwoju gospodarczego miasta, w tym branży nowych technologii.  

Prezydent nie aprobuje 

11 

Fundacja 

Zachodniopomo

rskie Hospicjum 

dla Dzieci  

i Dorosłych 

 

 

Rozważenie możliwości zapisania w projekcie Uchwały Rady Miasta Szczecin  

w spr. Programu kwoty 3 000 000,00 zł dzielonej na dwie transze po 1 500 000,00 

zł – jedna na rok 2021, druga na rok 2022, celem przyznania Fundacji 

Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci Dorosłych dotacji inwestycyjnej  

z przeznaczeniem na remont i rozbudowę budynku nowej siedziby. 

 

 

 

Prezydent nie aprobuje 



 

INNE POSTULATY 

 

12 

Edyta 

Łongiewska 

-Wijas 

Radna Miasta 

Szczecin 

Wprowadzenie zmiany w zapisie zadania w obszarze kultury i ochrony 

dziedzictwa kulturowego (5).Proponowana zmiana zapisu powinna 

znaleźć się w kolumnie „Nazwa zadania” w obszarze „Kultura, sztuka, 

ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16 

Ustawy)”. Obecny, dość ogólny zapis zadania: „przygotowanie  

i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury 

w Szczecinie”, powinien zostać zastąpiony następującym zadaniem lub 

katalogiem zadań: 

1) realizacja ogólnopolskich i 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 w skali 

dzielnicowej  

i sąsiedzkiej lub integrujących imigrantów z lokalną społecznością, 

3) realizacja projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających 

świadome uczestnictwo w kulturze. Wspieranie działań mających na celu 

wzmacnianie kompetencji uczestnictwa w kulturze, służących rozwijaniu 

aktywności twórczej, rozwijaniu pasji, 

4) kreowanie działań angażujących odbiorców, realizowanych  

w przestrzeni publicznej mając na uwadze unikalny charakter i specyfikę 

miejsca, 

5) realizacja działań artystycznych i kulturalnych w miejscach  

o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej, w szczególności  

w miejscach nieobjętych działalnością miejskich instytucji kultury, 

6) realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie  

i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości, mniejszości narodowych  

i mniejszości etnicznych, 

7) realizacja projektów kulturalnych mających na celu zachowanie  

i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości, 

8)realizacja projektów kulturalnych mających na celu upamiętnienie 

ważnych rocznic. 

Kwota na realizację zadania bez zmian - 2  000 000,00 zł. 

Prezydent nie aprobuje 

 



Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła stanowisko w sprawie projektu uchwały 

o treści jak poniżej: 

 

 

Stanowisko Nr 1/2020  

z dnia 30 września 2020 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 2021 rok”. 

Szczecińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wnosi o:  

1. Zwiększenie kwoty do 400 000,00 zł na zadanie zaplanowane przez Biuro Dialogu 

Obywatelskiego 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.  

2. Wpisanie/przywrócenie do Uchwały zadania zaplanowanego przez Biuro Dialogu 

Obywatelskiego pn. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania 

Szczecińskich Organizacji Pozarządowych Pod Platanami, o wartości 160 000,00 zł. 

3. Zwiększenie kwoty o min. 20% (tj. do kwoty 1 022 400,00 zł) na zadanie pn. „Zapewnienie 

bezpieczeństwa na obszarach wodnych w tym także wykonywania ratownictwa wodnego na 

kąpieliskach”.  

 

 

Ad 1. Z  uwagi na ograniczenia budżetowe, środki finansowe na realizację zadania w 2021 roku  

zostały zmniejszone do poziomu 310 000,00 zł. 

Ad 2. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r. w związku z ogłoszeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Środki finansowe zaplanowane na realizację 

zadania w 2021 r. zostały zabezpieczone na rezerwie celowej. 

 

 

Stanowisko Prezydenta Miasta Szczecin dotyczące projektu uchwały „Programu współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 

 

Prezydent Miasta Szczecin zaakceptował i skierował pod obrady Rady Miasta „Program współpracy 

Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok” z uwzględnieniem punktu 3 Stanowiska Nr 1/2020  

z dnia 30 września 2020 r. Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

 

 

 

 

 


