
 

 

 

     

   

Szczecin, dnia 1. października 2019  

PROTOKÓŁ  

Z II SPOTKANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO  

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Spotkanie odbyło się dnia 1. października 2019 r. w Urzędzie Miasta Szczecin. Obrady rozpoczęły się  

w drugim terminie, o godz. 16.45, ponieważ w pierwszym terminie, o godz. 16.30 nie zebrało się 

kworum.  

W spotkaniu udział wzięło 10 członków Zespołu Opiniującego. W tabeli głosowań uwzględniono 

również głosy oddane przez nieobecnych na spotkaniu członków ZO przekazane drogą elektroniczną 

za pośrednictwem aplikacji SBO. 

W spotkaniu udział wzięło również czworo mieszkańców Szczecina – w tym jeden wnioskodawca, 

którego projekt został negatywnie zweryfikowany w Urzędzie. 

Członkowie Zespołu Opiniującego przyjęli jednogłośnie protokół z I. spotkania w dniu 23.09.2019. 

Członkowie Zespołu Opiniującego przyjęli jednogłośnie wniosek, aby wszystkie projekty 

zweryfikowane w Urzędzie pozytywnie zostały przyjęte na listę do głosowania w ramach jednego 

głosowania. 

Obrady prowadził: Przewodniczący Zespołu Opiniującego p. Jarosław Warchoł 

Protokolant: Joanna Buława, Biuro Dialogu Obywatelskiego UM. 

LP Nr projektu Tytuł projektu Stanowisko Zespołu  Opiniującego Głosowanie 

1. OGM/0015 Pierwsza 
skateplaza w 
Szczecinie wraz z 
mini skateparkiem 
dla najmłodszych. 

Do ponownej weryfikacji w Urzędzie. 
Do rozpatrzenia argumenty Lidera 
projektu:  
1. odrzucenie faktu, że projekt p.z.p.m 
nie zezwala na taką inwestycję, 
ponieważ jest to wyłącznie projekt, a 
nie zatwierdzony dokument; 
2. wniosek o zajęcie inwestycją całej 
działki – bez wydzielania fragmentu 
działki; 
3. wyjaśnienie dlaczego w ubiegłym 
roku wskazana działka mogła zostać 
włączona do SBO? Jakie formalno-
prawe okoliczności spowodowały tą 
sytuację? 

Za – 11 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Dialogu Obywatelskiego  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 4245 099 

bdo@um.szczecin.pl   
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2. AN/0001 Budowa boiska 
przy Szkole 
Podstawowej nr 
68 na ul. Zakole. 

Na listę do głosowania. Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

3. NI/0003 
 

Rozbudowa placu 
zabaw przy Stawie 
Brodowskim 

Na listę do głosowania. Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

4. OGM/0034 BUDOWA 
POMNIKA SEDINY 
NA PLACU 
TOBRUCKIM 

Na listę do głosowania. Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 
 

5. OGM/0038 Maszt dla Polski. Na listę do głosowania. 
 

Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

6. OGM/0048 Odkorkujmy 
Szczecin! Poprawa 
bezpieczeństwa i 
jakości 
zrównoważonej 
mobilności 
mieszkańców 
Szczecina. 

Na listę do głosowania. 
 

Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 1 

7. OGM/0059 3 Maja - 
rewitalizacja placu 

Na listę do głosowania. 
 

Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

8. PŁ/0002 PARK KASPROWICZA 
W KWIATACH 

Na listę do głosowania. 
 

Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

9. SM/0001 Bezpieczne dziecko 
w drodze do szkoły - 
oświetlone przejścia 
dla pieszych na 
Słonecznym i 
Majowym 

 Na listę do głosowania. 
 

Za – 13 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 1 

10. PO/0001 BUDOWA PARKINGU 
PRZY UL. 
DUNIKOWSKIEGO I 
UL. MILCZAŃSKIEJ W 
SZCZECINIE 

Na listę do głosowania. Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

11. SMNMMWP 
/0002 

Fontanna w Parku 
im. S. Żeromskiego 

 Na listę do głosowania. Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

12. ŚW/0004 ŁĄKA KWIETNA NA 
OSIEDLU 
PRZYJAŹNI I 
KALINY 

Na listę do głosowania. Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

13. ZK/0002 Ustawienie koszy 
na odpady przy 
ulicach 
Zawadzkiego i 
Litewskiej 

Na listę do głosowania. Za – 15 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

14. ZK/0003 Biblioteka na Na listę do głosowania. Za – 15 



świeżym 
powietrzu przy ul. 
Zawadzkiego 

przeciw – 0 
wstrzymujący -0 

15. ŻE/0001 REKREACYJNY 
SKWER 
KRÓLEWSKIEGO / 
KRUCZA – 
ROZBUDOWA 

Na listę do głosowania. Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

16. NB/0003 BUDOWA PLACU 
ZABAW PRZY UL. 
KSIĘCIA RACIBORA 
60 (WEJŚCIE OD UL. 
EMILII PLATER) 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: 
Wskazany teren należy do zespołu szkół 
średnich i lokalizacja na tym terenie placu 
zabaw dla dzieci aktualnie stoi w 
sprzeczności z przeznaczeniem tego 
terenu w planie. Lokalizacja w części 
terenu przeznaczonego pod drogę jest w 
całości niezgodna z planem. Ponadto, 
zgodnie z warunkami technicznymi 
minimalna odległość placu zabaw od 
granicy pasa drogowego wynosi 10,0m. 
Wskazana lokalizacja przy zachowaniu 
wymaganej odległości jest niemożliwa, 
ponieważ koliduje z istniejącym boiskiem 
sportowym. 

Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

17. OGM/0007 "Skate Bowl" na 
deskorolki, rolki, 
BMX oraz Taśmy 
balansowe przy 
Arkonce z inicjatywy 
"fb/LONGBOARD 
SZCZECIN" 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Zadanie jest niemożliwe do 
realizacji we wskazanej lokalizacji, 
ponieważ jest to działka leśna 
przeznaczona pod uprawę leśną. Na 
działce tej są liczne nasadzenia sadzonek 
drzew iglastych w związku z 
przeznaczeniem tego gruntu na cele 
trwale związane z gospodarką leśną. 

Za – 12 
przeciw – 2 
wstrzymujący - 0 

18. OGM/0022 Budowa Sportowo 
Rekreacyjnego 
Centrum Seniora 
wraz z zapleczem 
rehabilitacyjnym. 

Do ponownej weryfikacji. 
Rekomendacja ZO: umówić spotkanie 
z WUiAB, aby jeszcze raz rozważyć 
możliwość zrealizowania inwestycji.  

Za – 10 
przeciw – 1 
wstrzymujący - 0 

19. OGM/0071 Montaż baterii 
słonecznych na 
budynku 
Filharmonii. Montaż 
pasa (opaski) 
antyśniegowego na 
zewnątrz budynku 
przy gruncie. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Z uwagi na wysoką rangę 
budynku Filharmonii im. Mieczysława 
Karłowicza w Szczecinie będącego 
architektoniczną ikoną, należy rozważyć 
zasadność jakiejkolwiek ingerencji w 
zrealizowany projekt. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

20. OGM/0057 "SKŁAD 
KREATYWNY" - 
Działania 
Skierowane na 
utworzenie miejsce 
wspierającego ludzi 
kreatywnych dając 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Brak potwierdzenia 
instytucjonalnej współpracy przez 
podmioty zewnętrzne. Kalkulacja kosztów 
jest zbyt ogólnikowa. Niezdefiniowane 
poszczególne składowe kosztów. Brak: 

Za – 11 
przeciw – 3 
wstrzymujący - 0 



im możliwość 
zrealizowania 
własnych pomysłów. 
Poprzez Badania i 
Prototypowanie. 

informacji o liczbie warsztatów, liczbie 
konferencji, rodzaju i liczbie wydawnictw 
oraz publikacji, rodzaju kosztów 
organizacyjnych i administracyjnych, 
liczbie spotkań, liczbie wydarzeń, rodzaju i 
liczbie dokumentacji. Wobec ogólnikowej 
kalkulacji kosztów i nieprecyzyjnego opisu 
składowych kosztów oraz braku 
jakichkolwiek wskaźników nie ma 
możliwości urealnienia kosztorysu. 

21. OGM/26 Jawny samorząd 
supermocą 
szczecinian. 

Na listę do głosowania. Za – 14 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 0 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 


