
 

   

 

          

 

Szczecin, 8 września 2015 r. 

 

Protokół z XV posiedzenia Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok  

Prowadzący: Przewodniczący Zespołu Pan Michał Przepiera. 

Przedmiot spotkania: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. – uzupełnienia. 

Tytuł zadania  Dzielnica 

Protokół ze spotkania Zespołu Opiniującego w dn. 08.09.2015 

Decyzja Zespołu Opiniującego Głosowanie 

Wykonanie oświetlenia ulicznego w 

ulicy Rzeźbiarskiej Dz. Nr 15/1; 15/2 

Obr 3007 nad Odrą 

Północ przywrócenie na listę do głosowania (błąd w nazwie 

zadania – wnioskodawca doprecyzuje wniosek) aklamacja  

Stanica wodniacka "WODNA" Północ wniosek zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Zabudowa śmietników na Osiedlu 

Niebuszewo - Bolinko 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany pozytywnie 

4 osoby „za”, 1 „przeciw”, 4 

„wstrzymujące” 

Projekt i wykonanie stanicy wodnej 

Podjuchy nad Regalicą 
Prawobrzeże 

wniosek zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Budowa ciągu pieszorowerowego 

Podjuchy - Żydowce 

Prawobrzeże 

wniosek zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Muzeum Technologii Cyfrowych - 

Digital Museum 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Projekt przebudowy skrzyżowania przy 

Filharmonii 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany negatywnie aklamacja 
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Likwidacja torowiska znajdującego się 

na terenie między ulicą Santocką i 

Kordeckiego. Wyrównanie terenu i 

przygotowanie gruntu pod park rekreacji 

i wypoczynku 

Zachód odwołanie wnioskodawców  po odrzuceniu projektu przez 

Zespół, sprawa nierozstrzygnięta, indywidualne spotkanie 

Przewodniczącego Zespołu z wnioskodawcami 

 Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic 

Reymonta, Przybyszewskiego i 

Grzegorza z Sanoka na Pogodnie 

Zachód 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Piesza rewolucja - poprawa warunków 

ruchu pieszych w dzielnicy Zachód na 

ulicach Taczaka, Derdowskiego, 26 

Kwietnia, Santockiej, Ku Słońcu, 

Kupczyka 

Zachód 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Polepszenie infrastruktury obiektu 

sportowego - boisko z syntetyczną 

nawierzchnią ul. Witkiewicza 

Śródmieście we wskazanej lokalizacji przez wnioskodawcę projekt 

niemożliwy do realizacji; sprawa nierozstrzygnięta 

 Piesza rewolucja - Wilcza, Przyjaciół 

Ronda, Sczanieckiej, Wszystkich 

Świętych, Obotrycka 

Północ 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Przebudowa ulicy Wiosny Ludów Zachód 

odwołanie wnioskodawców po odrzuceniu projektu przez 

Zespół; po doprecyzowaniu zakresu projektu przez 

wnioskodawców do ponownej weryfikacji przez wydział 

merytoryczny 

 

„Nowoczesna szkoła” – czyli meblujemy 

i wyposażamy w pomoce szkołę 

podstawową nr 59 w Szczecinie przy ul. 

Dąbskiej 105 

Prawobrzeże 

projekt wycofany 

 

Mini Zoo nad Jeziorem Szmaragdowym Prawobrzeże 

sprawa nierozstrzygnięta, Zespół nie podjął decyzji ze 

względu na lokalizację wykonania projektu 

 



Adaptacja obiektu przy ul. Miłej na 

potrzeby niekomercyjnej miejskiej 

strzelnicy sportowej 

Prawobrzeże 

przywrócenie projektu przez Zespół na listę do głosowania  

10 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 

„wstrzymujących” 

 

Ustalenia organizacyjne:  

Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono na dzień 14 września 2015 r. (poniedziałek).  


