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Szczecin, 03.09.2018 r.

VIII posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019

Prowadzący: Magdalena Błaszczyk
Porządek spotkania:
1. Rozpoczęcie obrad, obecność.
Posiedzenie Zespołu Opiniującego odbyło się w poniedziałek, 03.09.2018, 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:
Magdalena Błaszczyk – Przewodnicząca Zespołu, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego;
Małgorzata Zychowicz-Prus;
Aleksandra Białonowicz;
Jarosław Warchoł;
Dorota Korczyńska;
Marek Duklanowski;
autor zadania zgłoszonego do SBO 2019 pn. Szczecin bez SMOGu-nasadzenia RODZIMYCH drzew IGLASTYCH filtrujących
powietrze wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne, czyli jesienią i zimą;
8. przedstawiciel mieszkańców miasta;
9. Katarzyna Szlachta, protokolantka, bez prawa głosu – pracownik Biura Dialogu Obywatelskiego UM Szczecin.
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W trakcie posiedzenia zmieniła się liczba osób obecnych - jedna osoba spóźniła się na posiedzenie i przybyła w trakcie omawiania
zadania pn. Morski piasek i drzewa na Plaży Miejskiej na Wyspie Grodzkiej.
W pierwszej kolejności rozpatrywane były odwołania.

Zatwierdzenie protokołu z VII posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 28.08.2018 r.
Głosowanie: za - 3, przeciw - 0, wstrzymujący – 2.

Morski piasek i drzewa na
Plaży Miejskiej na Wyspie
Grodzkiej

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

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

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

Typ projektu

Tytuł zadania

ŚD

Decyzja Zespołu

(wniosek procedowany w ramach złożonego przez
autora odwołania od odrzucenia zadania)
Zespół podtrzymał decyzję o odrzuceniu wniosku

ŚD

DP

Głosowanie

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

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

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu Opiniującego:

Rekomendacja ZO: odesłanie wniosku do autora (na
jego prośbę zgłoszoną na posiedzeniu) celem
modyfikacji jego treści w zakresie zamiany części
drzew iglastych na drzewa liściaste. Zaleca się
autorowi kontakt z wydziałem merytorycznym celem
ustalenia udziału drzew iglastych i liściastych w
projekcie.
(wniosek procedowany w ramach złożonego przez
autora odwołania od odrzucenia zadania)

za- 5
przeciw- 0
wstrzymujący- 1

Rekomendacja ZO: odesłanie wniosku do autora (na
jego prośbę zgłoszoną na posiedzeniu) celem
modyfikacji jego treści w zakresie zamiany części
drzew iglastych na drzewa liściaste. Zaleca się
autorowi kontakt z wydziałem merytorycznym celem
ustalenia udziału drzew iglastych i liściastych w
projekcie. ZO wyraża także zgodę, aby uznać maila z
odwołaniem złożonym w dniu 30.08.18r. za odwołanie
od dwóch projektów złożonych przez autora o takiej
samej nazwie
(z tym że jedno zadanie jest o charakterze
dzielnicowym dużym na prawobrzeżu, a drugie o
charakterze dzielnicowym dużym w śródmieściu)

Głosowanie za przyjęciem
rekomendacji Zespołu Opiniującego:
za- 5
przeciw- 0
wstrzymujący- 1

Wniosek odrzucony

Przebudowa ulicy
Kaszubskiej

O

Członkowie ZO po zapoznaniu się z kartą oceny
zadania i opinią Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego
podjęli decyzję
o odrzuceniu wniosku.
Zgodnie z kartą oceny zadania:
- koszt inwestycji przekracza kwotę przeznaczoną na
zadanie ogólnomiejskie w budżecie SBO - szacunkowy
koszt to ok. 3 200.000,00 zł.
Wniosek odrzucony

Publiczne stanowiska do
grillowania zasilane słońcem

STACJA ROWERU
MIEJSKIEGOSKRZYŻOWANIE ULIC
TACZAKA/ŁUKASIŃSKIEG
O/SOSABOWSKIEGO

ŚD

Członkowie ZO po zapoznaniu się z kartą oceny
zadania i opinią Wydziału Urbanistyki i Administracji
Budowlanej oraz Konserwatora zabytków podjęli
decyzję o odrzuceniu wniosku.
Zgodnie z kartą oceny zadania:
- z uwagi na ochronę konserwatorską lokalizacja może
powodować degradację układu przestrzennego
zabytkowego terenu.

Projekt zaopiniowany pozytywnie
ZM

Członkowie ZO po zapoznaniu się z kartą oceny
zadania podjęli decyzję o wprowadzeniu wniosku na
listę do głosowania pomimo odmownej decyzji
jednostki merytorycznej.

Wniosek odrzucony
Super place zabaw dla
dzieci na każdym osiedlu!

PD

Członkowie ZO po zapoznaniu się z kartą oceny
zadania i opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska, podjęli decyzję
o odrzuceniu wniosku.
Zgodnie z kartą oceny zadania:
- wniosek jest niedoszacowany. Szacowany koszt
budowy jednego placu zabaw to 500 tys. zł. W
przypadku realizacji wnioskowanych 11 placów zabaw
koszt realizacji zadania wyniósłby 5 mln 500 tys. zł.

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący rekomenduje
wprowadzenie pozycji na listę zadań
do głosowania?
za- 1
przeciw- 4
wstrzymujący- 1
Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący rekomenduje
wprowadzenie pozycji na listę zadań
do głosowania?
za- 0
przeciw- 3
wstrzymujący- 3

Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący rekomenduje
wprowadzenie pozycji na listę zadań
do głosowania?
za- 3
przeciw- 2
wstrzymujący- 1
Głosowanie tezy:
Czy Zespół Opiniujący rekomenduje
wprowadzenie pozycji na listę zadań
do głosowania?
za- 0
przeciw- 5
wstrzymujący-1

Spacerowy Szczecin –
zachwycająca wielkopolska

ŚD

Omówiono wniosek na prośbę członka zespołu – Piotra Bandurki, ponieważ wątpliwość budziła
lokalizacja zadania, która w części dotyczy własności spółdzielni i osób prywatnych.
Przewodnicząca poinformowała obecnych, że do wniosku załączono stosowne zgody na
powstanie i utrzymanie inwestycji od spółdzielni mieszkaniowej zarządzającej terenem, który nie
należy do miasta.
ZO podtrzymał wynik głosowania z dnia 12 sierpnia 2018 r. na podstawie którego wniosek
został przyjęty na listę do głosowania.

Posiedzenie ZO zakończono ok. godz. 18.30. Przewodnicząca ZO - Pani Magdalena Błaszczyk poinformowała, iż o terminie kolejnego
posiedzenia poinformuje członków ZO drogą mailową.

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

Protokół sporządziła: Katarzyna Szlachta - Biuro Dialogu Obywatelskiego

