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Szczecin, 21.08.2018 r.

VI posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Prowadzący: Magdalena Błaszczyk
Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie obrad, obecność.
Posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się we wtorek, 21.08.2018, w II terminie o godz. 16.30 (I termin godz. 16:15). Zebranych
powitała Przewodnicząca Zespołu Pani Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magdalena Błaszczyk – Przewodnicząca Zespołu, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego;
Jarosław Warchoł;
Radosław Adamski;
Marek Kowalczyk;
Aleksandra Białonowicz;
Mirosław Gosieniecki;

Joanna Gabinowska, protokolantka, bez prawa głosu – pracownik Biura Dialogu Obywatelskiego UM Szczecin

W posiedzeniu Zespołu Opiniującego (ZO) udział wzięli autorzy wniosków do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 pn.: "Wodna
kraina" czyli wodny plac zabaw wraz z parkiem kieszonkowym; „Morski piasek i drzewa na Plaży Miejskiej na Wyspie Grodzkiej” oraz
współautor wniosku pn. „Wyeliminowanie niebezpieczeństwa kolizji samochodów z pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich na
ul. Pszennej od. ul. Jęczmiennej do Ronda Regana w Szczecinie, którzy w trakcie dyskusji członków Zespołu nad ww. wnioskami
argumentowali zasadność proponowanych zadań.
Dyskusję wspierali przedstawiciele Wydziałów oraz Biur Urzędu Miasta Szczecin, Pani Maria Latkowska – Dyrektor Wydziału Zasobu i Obrotu
Nieruchomościami oraz Kierownik Referatu ds. Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki i Ochrony Środowiska – Pani Barbara Stępień.
W spotkaniu uczestniczyła dodatkowo Pani Sylwia Cyza – Słomska, przedstawiciel Biura Prezydenta Urzędu Miasta Szczecin.

2. Z uwagi na propozycję nagrywania posiedzenia ZO przez jednego z ww. autorów wniosków do Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego 2019, członek ZO zgłosił stanowisko, „Czy Zespół zgadza się na nagrywanie posiedzenia?”
Wynik głosowania: za-5, przeciw-0, wstrzymujący-1

"Wodna kraina" czyli wodny
plac zabaw wraz z parkiem
kieszonkowym

Morski piasek i drzewa na
Plaży Miejskiej na Wyspie
Grodzkiej

(Oogólnomiejski,
ŚD Środmieście
duży, PD, ZD,
PND, ŚM, PM,
ZM, PNM)

Tytuł zadania

Typ projektu

3. Zatwierdzenie protokołu z V posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 09.08.2018 r.
Głosowanie: za–3, przeciw-0, wstrzymujący- 3

O

ŚM

Decyzja Zespołu

Rekomendacja ZO: konsultacja autora wniosku z
Wydziałem Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM
Szczecin w celu doprecyzowania lokalizacji oraz wielkości
obszaru niezbędnego do realizacji proponowanego
zadania (jeżeli lokalizacja dot. będzie obecnie
wskazywanego we wniosku terenu to wielkość obszaru
nie może przekroczyć 50% wielkości działki)
Dodatkowo zwrócenie się do autora z prośbą
o doprecyzowanie projektu w zakresie rodzaju
i ilości zastosowanych urządzeń.

Głosowanie

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu
Opiniującego”
za–5
przeciw–0
wstrzymujący–1

W tym miejscu posiedzenie
opuścił jeden członek ZO

Wniosek odrzucony

Głosowanie tezy:

W trakcie dyskusji nad przedmiotowym wnioskiem,
członkom ZO odczytane zostały informacje pozyskane
przez pracownika Biura Dialogu Obywatelskiego z
Wydziału Inwestycji Miejskich (WIM), o które ZO prosił
podczas rozmów nad wnioskiem w trakcie II posiedzenia
ZO. Prośba Zespołu podyktowana była faktem,
iż w ramach proponowanej we wniosku lokalizacji
zadania obowiązuje tymczasowe zagospodarowanie

Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania:
za - 1
przeciw - 3
wstrzymujący -1

terenu. Jednym z elementów ww. informacji pozyskanej z
WIM,
jest
fakt
iż wskazany we wniosku teren Wyspy Grodzkiej jest
aktualnie objęty inwestycją "Port jachtowy na Wyspie
Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy". Dodatkowo
„ze względu
na widoczną deformację nawierzchni
granitowej teren wyspy objęto badaniami pod kątem
osiadania, a
dalsza realizacja projektu została
wstrzymana.
Badania
zachowania
terenu
będą
prowadzone do końca 2018 r. Wyniki tej obserwacji będą
podstawą do wydania decyzji o wznowieniu bądź
wstrzymaniu prac zgodnie z aktualnym pozwoleniem na
budowę. W tym kontekście – jeśli inwestycja będzie
mogła być wznowiona – przedmiotowy projekt SBO
będzie z nią kolidował: większość osiągniętych efektów
zakładanych wnioskiem SBO może zostać utracona.

Eco Cube - Ekologiczne
kosze na przystankach

Szczecin bez SMOGu nasadzenia RODZIMYCH
drzew IGLASTYCH
filtrujących powietrze wtedy,
gdy jest to najbardziej
potrzebne, czyli jesienią
i zimą

ZM

ŚD

(wniosek procedowany w ramach złożonego przez autora
odwołania od odrzucenia zadania przez ZO)

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu
Opiniującego:

Rekomendacja ZO: zgodnie z sugestią autora zwiększenie zagęszczenia koszy do 3 lokalizacji, jak
również potwierdzenie zgodności koszy Eco Cube z
normą PN-EN 840

za–3
przeciw–0
wstrzymujący–2

Przyjęto decyzję odmowną jednostki merytorycznej
oceniającej proponowane zadanie
Wniosek odrzucony

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania?
za-0
przeciw-4
wstrzymujący-1

Szczecin bez SMOGu nasadzenia RODZIMYCH
drzew IGLASTYCH
filtrujących powietrze wtedy,
gdy jest to najbardziej
potrzebne, czyli jesienią i
zimą

Wyeliminowanie
niebezpieczeństwa kolizji
samochodów z pojazdami
napędzanymi siłą mięśni
ludzkich na ul. Pszennej od.
ul. Jęczmiennej do Ronda
Regana w Szczecinie

Symulator Surfingu na
Wyspie Grodzkiej

Przyjęto decyzję odmowną jednostki merytorycznej
oceniającej proponowane zadanie
PD

Wniosek odrzucony

(wniosek procedowany w ramach złożonego przez
współautorów odwołania od odrzucenia zadania)
PM
Zespół podtrzymał decyzję o odrzuceniu wniosku
Wniosek ostatecznie odrzucony

O

Wnioskodawca, na prośbę członków ZO, został
poproszony o doprecyzowanie kwestii dostępności dla
mieszkańców proponowanego do realizacji zadania. Po
zapoznaniu się
z informacją od autora zadania, który nie wyklucza kwestii
pobierania opłat od mieszkańców za korzystanie z
obiektu,
decyzją ZO wniosek został odrzucony

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania?
za-0
przeciw-4
wstrzymujący-1

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
podtrzymuje decyzję
o odrzuceniu wniosku?
za-3
przeciw-0
wstrzymujący-2

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania?
za-0
przeciw-3
wstrzymujący-1

Przebudowa ulicy
Kaszubskiej

O

Wg. opinii jednostki merytorycznej oceniającej zadanie,
szacunkowy koszt zadania jest większy niż zadeklarował
autor i wynosi ok. 3.200.00,00 zł.
Rekomendacja ZO: prośba do autora zadania
o zmniejszenie zakresu zadania do kwoty 2.700.00,00 zł
– przewidzianej w ramach puli środków SBO 2019 dla
kategorii zadań Ogólnomiejskich

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu
Opiniującego:
za -3
przeciw-0
wstrzymujący-1

Wniosek odrzucony

Remont ulicy Wiosny Ludów
w dzielnicy Zachód, w ciągu
od skrzyżowania z ulicą
Zdrojową do skrzyżowania z
ulicą Chopina oraz budowa
bezpiecznych skrzyżowań
wyniesionych

Ciąg pieszo-rolkoworowerowy wokół Jeziora
Goplany - przedłużenie
istniejącej trasy wokół
kąpieliska Arkonka

ZD

Członkowie ZO po zapoznaniu się z kartą oceny zadania
oraz informacją uzyskaną od Zarządu Dróg i Transportu
Miejskiego w Szczecinie na prośbę wyżej wymienionych,
podjął decyzję
o odrzuceniu wniosku (zadanie jest zaplanowane do
realizacji). Zgodnie z kartą oceny zadania:
„W 2017 r. ZDiTM zlecił opracowywanie projektu budowlano wykonawczego w ramach
zadania pn.: "Przebudowa ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul.
Chopina do ul. Zdrojowej
w Szczecinie". Termin dostarczenia kompletnej dokumentacji
projektowej upływa w
sierpniu 2018 r. Po otrzymaniu projektu znane będą niezbędne
koszty, które należy
zabezpieczyć w budżecie miasta Szczecina realizację ww.
zadania”

Wniosek
procedowany w ramach złożonego przez autora
odwołania od odrzucenia zadania)
O
Rekomendacja ZO: przekazanie jednostce
merytorycznej opiniującej wniosek treści odwołania z
prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w nim
informacji. Dodatkowo ZO zaleca jednostce bezpośredni
kontakt z autorem

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania:
za-0
przeciw-3
wstrzymujący-1

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu
Opiniującego:
za – 3
przeciw – 0
wstrzymujący - 1

Międzyosiedlowy tor do
rolek, longboardu,
deskorolek wraz ze skate
parkiem i placem
treningowym na
Gumieńcach przy ulicy
Europejskiej

Przyjęto decyzję odmowną wydziałów/jednostek
merytorycznych oceniających proponowane zadanie
ZD

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący
rekomenduje wprowadzenie
pozycji na listę zadań
do głosowania?

Wniosek odrzucony
za-0
przeciw-3
wstrzymujący-1

Posiedzenie ZO zakończono ok. godz. 19:30. Procedowanie wniosków pn. „STACJA ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA NA
SKRZYŻOWANIU UL. ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIEGO/WARCISŁAWA”, pn. „Stacja Roweru Miejskiego przy Unii Lubelskiej”, pn „200 nowych
rowerów miejskich, decyzją członków ZO zostało przeniesione na kolejne posiedzenia ZO.
Przewodnicząca ZO, Pani Magdalena Błaszczyk poinformowała, iż o terminie kolejnego posiedzenia poinformuje członków ZO drogą mailową.

Legenda:
ZO – Zespół Opiniujący – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019
Typy projektów:
O – Ogólnomiejski,
ŚD - Śródmieście duży,
ZM - Zachód mały,
PD – Prawobrzeże duży,
PM -Prawobrzeże mały

Protokół sporządziła: Joanna Gabinowska- Biuro Dialogu Obywatelskiego

