
 

 

  

 Szczecin, 21.09.2017 r. 

 

 

VI posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018  

 

Prowadzący: Paweł Szczyrski 

Porządek spotkania: 

1. Powitanie członków zespołu 

Posiedzenie Zespołu rozpoczęło się w II terminie o godz. 17.15. Zebranych powitał Przewodniczący Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura  

ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Przedstawienie protokołu z IV i V posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 07.09.2017 r. oraz w dniu 14.09.2017 r. i ich 
zatwierdzenie  
 
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z IV posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 07.09.2017 r.: 5 głosów „za”, 0 osób „przeciw”, 1 
osoba „wstrzymująca się”. 
Głosowanie nad zatwierdzeniem protokołu z V posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 14.09.2017 r.: 4 głosy „za”, 0 osób „przeciw”, 2 osoby 
„wstrzymujące się”. 
 
3. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą 

4. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego 

Termin następnego posiedzenia Zespołu ustalono wstępnie na dzień 5 października 2017 r. na godzinę 17.00 w sali 161 Urzędu Miasta 

Szczecin. W sytuacji, gdy wystąpi potrzeba wcześniejszego zebrania się Zespołu Opiniującego Członkowie Zespołu zostaną o tym fakcie 

poinformowani drogą e-mailową. Posiedzenie zakończono ok. godziny 18.00. 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

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

bop@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
 

http://www.szczecin.eu/


Nr wew. wniosku Tytuł zadania Stan wniosku 

160 Ścieżka rowerowa na Warszewo-Podbórz 
wniosek wycofany  

65 Zagospodarowanie terenu Łasztowni - etap I: Skateplaza 
wniosek wycofany 
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Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

48 

 

Samoobsługowa myjnia dla 

psów 

 

PNM 
Sugestia Zespołu Opiniującego: 

 „przeniesienie” zadania do kategorii 
projektów dzielnicowych dużych 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje skierowanie 

wniosku do autora projektu, 
celem „przeniesienia” zadania 

do kategorii projektów  
dzielnicowych dużych? 

 
Głosowanie:  5 „za”,  

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 



56 

 

Mini Parczek - Przystań na 

Jarzębinowej 

 

PD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

brak możliwości realizacji inwestycji na 

terenie zalewowym 

 
 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 1 „za”,  
4 „przeciw”, 

2 osoby „wstrzymujące się” 

57 

 

Samoobsługowa myjnia dla 

psów 

 

ŚM 

 

Sugestia Zespołu Opiniującego: 

„przeniesienie” zadania do kategorii 

projektów dzielnicowych dużych 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje skierowanie 
wniosku do autora projektu, 

celem „przeniesienia” zadania 
do kategorii projektów  
dzielnicowych dużych? 

 
Głosowanie:  5 „za”,  

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 

225 

 

SP 74 Ścieżka edukacyjna 

- Puszcza Bukowa naszym 

dziedzictwem 

 

PM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

brak zgody zarządców terenu (SP 74, 
Gimnazjum nr 29) na powstanie na ich 

terenie inwestycji, wyrażenia woli jej 
utrzymywania oraz zapewnienia jej 

ogólnodostępności  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 1 „za”,  

6 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się”  

 



232 

Prace innowacyjne 

poprawiające 

bezpieczeństwo na 

Jasnych Błoniach im. Św. 

Jana Pawła II w Szczecinie  

ŚD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

działania zaproponowane w ramach projektu 

mają w dużym stopniu  charakter życzeniowy 

i w większości nie uwzględniają 

obowiązujących regulacji prawnych, 

szczególnie w odniesieniu do 

proponowanych zakazów i nakazów  

 
 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  
5 „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymująca się” 

5 

Nowe miejsca postojowe ul. 

Druckiego-Lubeckiego 13-

14 

 

ŚM  

Projekt opiniowany ponownie 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 5 „za”, 

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 

113 

Wieża spacerowo-

widokowa na Polanie 

Widok w Parku Leśnym 

Zdroje 

 

O 

 

Projekt opiniowany ponownie 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

Wieża widokowa na Polanie Widok będzie 

wykonana przez Zespół Parków 

Krajobrazowych w okresie 2 lat. 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”, 

3 „przeciw”, 
3 osoby „wstrzymująca się” 



45 

Nowoczesna, 

automatyczna toaleta 

publiczna w Parku Majowe 

 

PM 

 

Projekt opiniowany ponownie 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

Autor pomimo sugestii Zespołu Opiniującego 
nie „przeniósł” projektu do kategorii 

projektów dzielnicowych dużych. Koszt 
realizacji zadania przewyższa koszty 

przewidziane w kategorii zadań 
dzielnicowych małych, ponieważ poza 

kosztem zakupu toalety należy też 
uwzględnić koszty przyłącza, 

zagospodarowanie terenu wokół toalety, 
dojazd służb czyli utwardzenie terenu 

 

 
 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 
3 „przeciw”, 

3 osoby „wstrzymujące się” 

131 

 

Miejskie Centrum Esportu - 

MCE 

 

O 

 

Projekt opiniowany ponownie po odwołaniu 

Autora od decyzji zespołu opiniującego o 

odrzuceniu projektu 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony ostatecznie 

 
Uzasadnienie:  

Autor nie zaakceptował żadnej z 
proponowanych lokalizacji realizacji 

inwestycji znajdujących się w zasobach 
Gminy Miasto Szczecin oraz podtrzymuje 
wolę realizacji inwestycji na majątku nie 

będącym własnością Gminy Miasto Szczecin 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”, 

5 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 



Legenda: 
WGKiOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin 
 
Typy projektów: 
O – Ogólnomiejski, 
ŚD - Śródmieście duży, 
PD - Prawobrzeże duży, 
ZD – Zachód duży, 
PNM – Północ mały, 
ŚM – Śródmieście mały, 
PM – Prawobrzeże mały, 
ZM – Zachód mały, 
PNM – Północ mały 

 

Protokół sporządziła: Katarzyna Szlachta - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


