
 

 

 

 

Szczecin, 16.10.2020 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z III POSIEDZENIA ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO 

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 

 

Data posiedzenia: 14.10.2020 r. 

Początek posiedzenia – godz. godz. 17:00 (w pierwszym planowanym terminie o godz. 16.00 nie było 
wymaganego kworum) 

Zakończenie posiedzenia – godz. 17:44 

Prowadzący posiedzenie: Radosław Adamski – Przewodniczący Zespołu Odwoławczego 

Forma posiedzenia: zdalna (za pośrednictwem aplikacji Zoom); transmisja obrad w czasie 
rzeczywistym na stronie BIP www.konsultuj.szczecin.pl.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu Odwoławczego: 4 osoby (dwóch z przedstawicieli 
zespołu dołączyło do spotkania w trakcie jego trwania ok. 17:30)  oraz Przewodniczący Zespołu 
Opiniującego Jarosław Warchoł. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Obecność 
uczestników potwierdza podpisem Przewodniczący Zespołu Odwoławczego.  

Pozostali uczestnicy posiedzenia:  Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, 
pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego: Joanna Nesterowicz, Piotr Spunda. 

Planowany porz ądek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego  posiedzenia Zespołu Odwoławczego. 
4. Pytania mieszkańców. 
5. Rozpatrzenie przez Zespół Odwoławczy następujących projektów, dla których wpłynęły do Biura 
Dialogu Obywatelskiego odwołania od decyzji Zespołu Opiniującego o odrzuceniu z możliwością 
odwołania: 

1. OGPKB/0003 – Sucha i twarda droga; 

6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 
 
 
Przebieg spotkania:  
Ad. 1  

Spotkanie otworzył Przewodniczący ZOD SBO 2021 –  Radosław Adamski i po stwierdzeniu braku 

kworum członków Zespołów Odwoławczego o godzinie 17.00, zarządził ponowne rozpoczęcie  

Urząd Miasta Szczecin  

Biuro Dialogu Obywatelskiego  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 105, fax +4891 4245 099 
bd@um.szczecin.pl   

 



o godzinie 17.15 (bez względu na liczbę uczestników ZO). Lista obecności stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

Ad. 2 

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. Brak propozycji zmian do planowanego porządku obrad. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad – 2 osoby za jego przyjęciem.  

Ad. 3 

Głosowanie za przyjęciem protokołu – 2 osoby za jego przyjęciem.  

Ad.4 

Ustalono, że żaden mieszkaniec nie wystąpił o dane dostępowe do platformy Zoom w celu zadania 

pytań dotyczących przedmiotu posiedzenia. Sprawdzono skrzynkę poczty elektronicznej Biura Dialogu 

Obywatelskiego i ustalono, że nie wpłynęły pytania od mieszkańców do Zespołu Opiniującego 

dotyczące projektów SBO 2021, będących przedmiotem posiedzenia.  

Ad.5 

Rozpatrzenie przez Zespół Odwoławczy  projektu, dla którego wpłynęło do Biura Dialogu 
Obywatelskiego odwołanie od decyzji Zespołu Opiniującego o odrzuceniu z możliwością odwołania 
Zespół Odwoławczy na posiedzeniu głosował tezę przedstawioną przez Przewodniczącego Zespołu 
Odwoławczego: „Czy Zespół Odwoławczy kieruje projekt do ponownej weryfikacji w Urzędzie Miasta 
Szczecin”.  

L.p.  Nr projektu Tytuł projektu 

Wynik 
weryfikacji  
w Zespole 

Opiniuj ącym  

Wynik weryfikacji w 
ZOD 

Uwagi 

Głosowanie  
członków 
Zespołu 

Opiniuj ącego 

1. OGPKB/0003  
Sucha i twarda 

droga 

 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Projekt ostatecznie 
odrzucony  

Za: 0  
Przeciw:4 
Wstrzymujący:0 

 
Ad. 6.  
Przewodniczący Zespołu Opiniującego poprosił o ustne ogłoszenie wyniku głosowania  projektu pn. 
Sucha i twarda droga z racji, że mieszkańcy nie mają wglądu do zapisów ‘’chatu’’ sytemu Zoom . 
Przewodniczący Zespołu Odwoławczego potwierdził ustnie wynik głosownia przedmiotowego projektu, 
iż został on  ostatecznie odrzucony. 

Przewodniczący Zespołu Odwoławczego poprosił o informację na temat ilości możliwych  kolejnych 
odwołań. Informacji udzieliła Pani Dyrektor Magdalena Błaszczyk, iż na daną chwilę wpłynęło jedno 
pismo, które wymaga weryfikacji  przez Biuro Dialogu Obywatelskiego czy jest ono faktycznie 
odwołaniem do ZO, czy jedynie formą stanowiska autorki i jej odczuć co do oceny  jej projektu przez 
Zespół Opiniujący. 

Ustalono datę kolejnego spotkania Zespołu Odwoławczego: 19.10.2020 r. godz. 17:00 - odnośnie 
godziny zostanie ona jeszcze doprecyzowana w informacji mailowej w poniedziałek. 



W części spotkania poświęconej dyskusji mieszkańców nie wpłynęły żadne głosy.  
 

 

Ad. 7 

Na tym spotkanie zakończono.  

Lista obecności:  osobny załącznik do protokołu  

 

 

Protokołował:      Zatwierdził: 

Joanna Nesterowicz      Radosław Adamski 

Biuro Dialogu Obywatelskiego     Przewodniczący Zespołu Odwoławczego 


