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Urząd Miasta Szczecin
Biuro Dialogu Obywatelskiego
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099
bdo@um.szczecin.pl - www.szczecin.eu

Szczecin, 10.08.2018 r.

V posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Prowadzący: Magdalena Błaszczyk
Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie obrad, obecność.
Posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się we czwartek, 9.08.2018, w II terminie o godz. 16.30 (I termin godz. 16:15).
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Magdalena Błaszczyk – Przewodnicząca Zespołu, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego,
2. Jarosław Warchoł,
3. Radosław Adamski,
4. Piotr Bandurka,
5. Małgorzata Zychowicz – Prus,
6. Marek Kowalczyk,
7. Joanna Buława, protokolantka, bez prawa głosu, Biuro Dialogu Obywatelskiego.
2. Dyskusja ogólna:
Zgłoszono uwagi na temat funkcjonowania systemu do głosowania przez ZO on-line. Uwagi do rozwiązania przez firmę informatyczną
dostarczającą oprogramowanie.

Dyrektor Magdalena Błaszczyk odczytała pismo adresowane do Zespołu Opiniującego, nadane przez Zastępcę Prezydenta Miasta
Szczecina Krzysztofa Soskę w odpowiedzi na stanowisko Zespołu Opiniującego SBO 2019.:
„Nawiązując do stanowiska Zespołu Opiniującego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej informuję, że na spotkaniu z
przedstawicielami klubu FC Aquila Szczecin i Dyrektorów: Wydziału Sportu i Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
uzgodniono harmonogram dostępności boiska sportowego w Szczecinie przy ulicy Orlej. Boisko będzie ogólnodostępne codziennie w
godzinach od 17.00 do 20.00 w terminarzu miesięcznym. Następne harmonogramy w związku z brakiem oświetlenia boiska będą
dostosowane do zapadającego zmroku.”
3. Zatwierdzenie protokołu z IV posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 2.08.2018 r.
Głosowanie: ZA - 4, PRZECIW - 0, WSTRZYMUJĄCY – 0.
W tym głosowaniu udział wzięły udział cztery osoby. Dwie pozostałe osoby dotarły z opóźnieniem, a ich wejście zostało odnotowane w
dalszej części protokołu, zgodnie z momentem pojawienia się.
4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego.
Ustalono, że w tygodniu 13-17.08. Zespół Opiniujący nie spotka się z uwagi na długi weekend. Termin posiedzenia uzgodniony
zostanie z członkami Zespołu drogą mailową w miarę, jak zbierze się odpowiednia ilość wniosków pod głosowanie.
1. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą.
Każdorazowo głosowano tezę: czy Zespół Opiniujący rekomenduje wprowadzenie wniosku …. na listę zadań do głosowania.

Wybieg dla psów w parku
S. Żeromskiego

Typ projektu

Tytuł zadania

Zadanie
dzielnicowe małe
- Śródmieście

Uwagi

Wniosek powracający
z II posiedzenia ZO.
Park Żeromskiego objęty jest ochroną
Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Celem tej ochrony jest
zachowanie historycznego układu
zieleni, w takim kształcie, w jakim trwa.
Oznacza to brak zgodny na
wprowadzanie w układ zieleni
elementów gabarytowych, małej
architektury, wprowadzanie zmian w
układzie zieleni.
Ostateczną zgodę na wykonanie
inwestycji mógłby wydać Wojewódzki
Konserwator Zabytków. W tym celu
autor projektu musiałby wystąpić na
drogę administracyjną przedkładając
WKZ kompletny projekt techniczny
wybiegu oraz dopełnić innych
niezbędnych formalności. Jednak

Decyzja Zespołu

Głosowanie

ZA: 0
PRZECIW: 4
WNIOSEK
ODRZUCOWNY.
Brak kwalifikacji na
listę do głosowania.

WSTRZYMUJĄCY: 1

istnieje wysokie prawdopodobieństwo,
że WKZ podtrzymałby ocenę Miejskiego
Konserwatora Zabytków w tej sprawie:
Projekt dotyczy obszaru Park im.
Żeromskiego wpisanego do rejestru
zabytków województwa
zachodniopomorskiego(pod nr rej. A 1109, nr dec. Kl.540/25/83 z dnia
15.11.1983 r.). W związku z tym projekt
wymaga uzyskania pozwolenia
konserwatorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Z uwagi na
ścisła ochronę konserwatorską nie jest
wskazane lokalizowanie tego typu
inwestycji na przedmiotowym terenie.
Od tego momentu dołączył kolejny
członek ZO i brał udział
w głosowaniu.

Skatepark na Rugiańskiej

Zadanie
dzielnicowe duże
- Śródmieście

Powracający z głosowania on-line.

WNIOSEK
PRZYJĘTY
NA LISTĘ DO
GŁOSOWANIA.

ZA: 4
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY: 1

Szczecin nad wodą Jaworowy Staw

Rowerem wzdłuż
Sczanieckiej

WNIOSEK
Wydział Merytoryczny oceniający
ODESŁANY DO
wniosek oszacował, że realizacja
POPRAWY
zadania
przekroczy
wartość
Zadania
Zadanie
Ogólnomiejskiego SBO. W związku z MERYTORYCZNEJ
dzielnicowe duże
tym autor projektu zostanie poproszony
- Północ
o „okrojenie” inwestycji. Jeśli to się uda
wniosek zostanie ponownie rozpatrzony
na ZO.

Zadanie
ogólnomiejskie

Wydział Merytoryczny oceniający
wniosek oszacował, że realizacja
WNIOSEK
zadania przekroczy wartość Zadania
ODESŁANY DO
Ogólnomiejskiego SBO. W związku z
POPRAWY
tym autor projektu zostanie poproszony MERYTORYCZNEJ
o „okrojenie” inwestycji. Jeśli to się uda
wniosek zostanie ponownie rozpatrzony
na ZO.

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ODRA RIVER STADION

Zadanie
ogólnomiejskie

Wydział Merytoryczny oceniający
WNIOSEK
wniosek oszacował, że realizacja
ODESŁANY
DO
zadania przekroczy wartość Zadania
POPRAWY
Ogólnomiejskiego SBO. W związku z
MERYTORYCZNEJ
tym autor projektu zostanie poproszony
o „okrojenie” inwestycji. Jeśli to się uda
wniosek zostanie ponownie rozpatrzony
na ZO.

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ZA: 0
BEZPIECZNA,
BEZKORKOWA,
BEZSTRESOWA...
ŁUBINOWA!

Zadanie
dzielnicowe duże
- Prawobrzeże

Wniosek rozpatrywany ponownie.
Od tego momentu dołączył kolejny
członek ZO i brał udział
w głosowaniu – łącznie 6.
głosujących.

WNIOSEK
ODRZUCOWNY.
Brak kwalifikacji na
listę do głosowania.

PRZECIW: 3
WSTRZYMUJĄCY: 3

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

Parking przy ulicy
Potulicka 56

Zadanie
ogólnomiejskie

Zadanie
dzielnicowe duże
- Śródmieście

Zadanie
Naprawiamy drogę pieszo- dzielnicowe duże
rowerową na Zegadłowicza - Zachód

Realizacja zadania przekracza wartość
WNIOSEK
przeznaczoną na realizację Zadania
ODRZUCOWNY.
ogólnomiejskiego. Oprócz robót
Brak kwalifikacji na
budowlanych na kwotę 3 156 500,00 zł listę do głosowania.
należy doliczyć także koszty wyłączenia
gruntów z produkcji leśnej (wysokość
należności określana jest w decyzji
administracyjnej).
Zamierzenie nie jest zgodne z
obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Podjęta Uchwała Nr XXXIX/1133/18 z
dnia 27 marca 2018 r. jest uchwała o
przystąpieniu do zmiany mpzp”.

WNIOSEK
ODRZUCOWNY.
Brak kwalifikacji na
listę do głosowania.

Wydział Merytoryczny oceniający
WNIOSEK
wniosek oszacował, że realizacja
ODESŁANY DO
zadania przekroczy wartość Zadania
POPRAWY
dzielnicowego dużego i rekomenduje
MERYTORYCZNEJ
przeniesienie go do wyższej kategorii
kosztów. Autor wniosku zostanie
poproszony o dokonanie tej zmiany.
Jednocześnie ZO prosi o udostępnienie

ZA: 0
PRZECIW: 4
WSTRZYMUJĄCY: 2

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

przez Urząd Miasta Strategii Rozwoju
Dróg Rowerowych.

Lwowski park

Zadanie
dzielnicowe duże
- Zachód

Wydział Merytoryczny oceniający
wniosek oszacował, że realizacja
zadania przekroczy wartość Zadania
dzielnicowego dużego i rekomenduje
przeniesienie go do wyższej kategorii
kosztów. Autor wniosku zostanie
poproszony o dokonanie tej zmiany.

WNIOSEK
ODESŁANY DO
POPRAWY
MERYTORYCZNEJ

Wydział Merytoryczny oceniający
wniosek oszacował, że realizacja
WNIOSEK
zadania przekroczy wartość Zadania
Zadanie
Modernizacja ul.
ODESŁANY DO
Ogólnomiejskiego SBO. W związku z
Podbórzańskiej - chodnik, dzielnicowe duże
POPRAWY
tym
autor
projektu
zostanie
poproszony
ścieżka rowerowa i
- Północ
o „okrojenie” inwestycji. Jeśli to się uda MERYTORYCZNEJ
zatoczki autobusowe
wniosek zostanie ponownie rozpatrzony
na ZO.
Zadanie
Zagospodarowanie terenu dzielnicowe duże
wokół Jeziora
- Zachód
Słonecznego

WNIOSEK
PRZYJĘTY
NA LISTĘ DO
GŁOSOWANIA.

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

ZA: 5
PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY: 1

ZA: 5
KACZKOMATY

WNIOSEK
PRZYJĘTY
NA LISTĘ DO
GŁOSOWANIA.

Zadanie
ogólnomiejskie

Ustalić stan aktualny inwestycji
prowadzonych w planowanym miejscu
rozpatrywanej inwestycji – czy nie będą
ze sobą kolidowały.

Różana Fontanna

Zadanie
dzielnicowe małe
- Prawobrzeże

Wydział Merytoryczny oceniający
wniosek oszacował, że realizacja
zadania przekroczy wartość Zadania
dzielnicowego dużego i rekomenduje
przeniesienie go do wyższej kategorii
kosztów. Autor wniosku zostanie
poproszony o dokonanie tej zmiany.

PRZECIW: 0
WSTRZYMUJĄCY: 1

ZA:
PRZECIW:
WNIOSEK
ODESŁANY DO
POPRAWY
MERYTORYCZNEJ

WSTRZYMUJĄCY:

ZO przychylił się do opinii wydziałów
merytorycznych Urzędu Miasta:

Eco Cube - Ekologiczne
kosze na przystankach

„1. Ze względu na ujednolicone kosze
przystankowe na obszarze całego
miasta oraz funkcjonujący katalog mebli
miejskich
wprowadzenie
kolejnego
modelu pojemnika nie jest rzeczowe.
Ponadto pojemniki zapełniane są na
bieżąco i opróżniane zgodnie z
harmonogramami w związku z czym
pojazdy odbierające odpady za każdym
WNIOSEK
Zadanie
razem pojawiają się lub przejeżdżają ODRZUCOWNY.
dzielnicowe małe przez
wskazane
lokalizacje.
2. Brak kwalifikacji na
- Zachód
Wskazane
przez
zgłaszającego listę do głosowania.
lokalizacje nie stanowiłyby globalnej
sieci
pojemników
lecz
objęłyby
częściowe zapotrzebowanie na zmianę
tego typu architektury. Przy założeniu 10
lokalizacji, zapotrzebowanie byłoby na
30 pojemników co w przeliczeniu daje
kwotę około 350 000 złotych. 3.
Pojemniki
służące
do
zbierania
odpadów
komunalnych
muszą
odpowiadać polskim normom PN-EN
840 (Zgodnie z UCHWAŁĄ NR VI/81/15
RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 24

ZA: 1
PRZECIW: 3
WSTRZYMUJĄCY: 2

marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miasto
Szczecin - Rozdział 3. Rodzaje i
minimalna
pojemność
pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym,
porządkowym
i
technicznym) 4. Zadanie zgłaszane było
w dwóch poprzednich edycjach SBO ostateczna ocena negatywna”.

Modernizacja boiska
sportowego przy SP nr 5

Zadanie
dzielnicowe duże
- Śródmieście

WNIOSEK
ZO przychylił się do oceny Wydziału
ODESŁANY DO
Merytorycznego oceniającego wniosek:
POPRAWY
Zadanie możliwe do realizacji po
MERYTORYCZNEJ
uzyskaniu zgód od Dyrektora
SP nr 5 oraz po ponownym
oszacowaniu kosztów realizacji.

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

Wnioskodawca zostanie poproszony o
dokonanie zmian we wniosku.

REKULTYWACJA
WSCHODNIEGO
BRZEGU JEZIORA
GŁĘBOKIE

WNIOSEK
ZO przychylił się do oceny Wydziału
Zadanie
ODESŁANY
DO
Merytorycznego oceniającego wniosek:
POPRAWY
dzielnicowe małe rekomendacja przeniesienia zadania do
MERYTORYCZNEJ
- Zachód
puli zadań dzielnicowych dużych.

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

Wnioskodawca zostanie poproszony o
dokonanie zmian we wniosku.
ZO przychylił się do oceny Wydziału
Merytorycznego oceniającego wniosek:

WNIOSEK
Zadanie
GRZYMIŃSKA - NAPRAWA
ODESŁANY DO
DROGI OSIEDLOWEJ Z
POPRAWY
dzielnicowe małe
Zadanie przekracza wartość dla zadania MERYTORYCZNEJ
BUDOWĄ MIEJSC
- Północ
dzielnicowego małego. Zadanie jest
PARKINGOWYCH
możliwe do realizacji pod warunkiem
zakwalifikowania zgłoszenia do większej
puli wartościowej tj. do zadania

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

dzielnicowego dużego.
Wnioskodawca zostanie poproszony o
dokonanie zmian we wniosku.
ZO przychylił się do oceny Wydziału
Merytorycznego oceniającego wniosek:

“Kijewko” - ścieżka
rowerowa przy ulicy
Świętochowskiego

Zadanie
dzielnicowe małe
- Prawobrzeże

Z uwagi na szacowaną przez
oceniającego wartość projektu w
kategorii zadań dzielnicowych małych
rekomendujemy przeniesienie zadania
do dzielnicowych dużych.
Wnioskodawca zostanie poproszony o
dokonanie zmian we wniosku.

WNIOSEK
ODESŁANY DO
POPRAWY
MERYTORYCZNEJ

ZA:
PRZECIW:
WSTRZYMUJĄCY:

