
 

   

 

          

 

Szczecin, 14 września 2015 r. 

Protokół z XVI posiedzenia Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok  

Prowadzący: Przewodniczący Zespołu Pan Michał Przepiera. 

Przedmiot spotkania: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 r. – uzupełnienia. 

Tytuł zadania  Dzielnica 

Protokół ze spotkania Zespołu Opiniującego w dn. 08.09.2015 

Decyzja Zespołu Opiniującego Głosowanie 

Miasteczko rowerowe Północ projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Wyniesienie tarczy skrzyżowania 

Duńska - Złotowska 
Północ 

wniosek wycofany 

 Utworzenie muzeum poświęconego 

Carycy Katarzynie II Wielkiej 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany negatywnie 

0 osób „za”, 6 „przeciw”, 2 

„wstrzymujące” 

Odbudowa pomnika Sediny na Placu 

Tobruckim 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany negatywnie 

1 osoba „za”, 5 „przeciw”, 2 

„wstrzymujące” 

Budowa ronda w Dąbiu przy Liceum 

Ogólnokształcącym nr 3, skrzyżowanie 

ulic Pomorskiej, Goleniowskiej, 

Newtona (od ul. Gierczak) i Racławickiej  

Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany pozytywnie 

3 osoby „za”, 3 „przeciw”, 2 

„wstrzymujące”, zdecydował głos 

wiceprzewodniczącego 

Wybieg dla psów Osiedle Zawadzkiego - 

Klonowica 
Zachód 

projekt zaopiniowany pozytywnie 

7 osób „za”,0 „przeciw”, 

1„wstrzymująca” 

Ścieżka rowerowa Dąbie-Zdroje-

Podjuchy 
Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Szczecińska palmiarnia i motylarnia Śródmieście 
projekt zaopiniowany pozytywnie 

6 osób „za”,1 „przeciw”, 

1„wstrzymująca” 

 

Urząd Miasta Szczecin 

 

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 
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Zakup i montaż 40 tablic dynamicznej 

informacji pasażerskiej na przystankach 

autobusowych i tramwajowych 

Śródmieście 
projekt zaopiniowany pozytywnie, rozpisanie propozycji 

na 4 projekty dzielnicowe aklamacja 

Przejście dla pieszych w formie 

klawiatury 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany negatywnie aklamacja 

Budowa świetlicy dla dzieci, domu 

seniora, placu zabaw, siłowni, wybiegu 

dla psów, ogólnodostępnych miejsc do 

grillowania i palenia ognisk oraz parku 

Zachód 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Trasa dla rolkarzy i rowerzystów w 

Parku Żeromskiego 
Śródmieście 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Likwidacja torowiska znajdującego się 

na terenie między ulicą Santocką i 

Kordeckiego. Wyrównanie terenu i 

przygotowanie gruntu pod park rekreacji 

i wypoczynku 

Zachód 

projekt zaopiniowany negatywnie aklamacja 

Modernizacja placu zabaw przedszkola 

publicznego nr 9 w Szczecinie 
Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Budowa prawoskrętu w ulicy Pomorskiej 

i włączenia w ulicę Goleniowską - 

Dzielnica Dąbie M. Szczecin 

Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Różanka - Arkonka - Głębokie. 

Zwiększenie bezpieczeństwa osób 

aktywnie korzystających ze ścieżki 

turystyczno - rekreacyjnej poprzez 

prawidłowe oznakowanie poz. i pion.  

Zachód 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Polepszenie infrastruktury obiektu 

sportowego - boisko z syntetyczną 

nawierzchnią ul. Witkiewicza 

Śródmieście 

projekt zaopiniowany negatywnie 

3 osoby „za”,4 „przeciw”, 

1„wstrzymująca” 

Przebudowa ulicy Wiosny Ludów Zachód projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 

Przebudowa alejek i ścieżek w Parku 

Żeromskiego z jednoczesnym 

wyznaczeniem ciągłej trasy biegowej o 

długości 1 mili 

Śródmieście 

projekt zaopiniowany pozytywnie aklamacja 



"Nowoczesna szkoła " - czyli meblujemy 

i wyposażamy w pomoce szkołę 

podstawową nr 59 w Szczecinie przy ul. 

Dąbskiej 105  

Prawobrzeże 

wniosek wycofany 

 
Modernizacja nawierzchni chodnika i 

ulicy Żołędziowej i ul. Zakątek 
Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany negatywnie 

0 osób „za”,6 „przeciw”, 

2„wstrzymujące”  

Mini Zoo nad Jeziorem Szmaragdowym Prawobrzeże 

projekt zaopiniowany negatywnie 

3 osoby „za”,4 „przeciw”, 

1„wstrzymująca” 

1. Zagospodarowanie Placu Solidarności 

zielenią. 2. Zagospodarowanie 

rekultywacja Placu Batorego likwidacja 

basenu pożarowego "Małe Jasne Błonia" 

Śródmieście  

projekt zaopiniowany negatywnie 

2 osoby „za”,5 „przeciw”, 

1„wstrzymująca” 

 

Ustalenia merytoryczne: 

Zespół podjął decyzję o pozostawieniu dotychczasowych dwóch punktów do głosowana: w Urzędzie Miasta Szczecin przy Pl. Armii Krajowej 1 oraz w Filii Urzędu 

na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39/40, jak również wyznaczeniu innych punktów do głosowania dostępnych dla Mieszkańców poza godzinami pracy Urzędu.  

Ustalenia organizacyjne: 

Nastąpiła zmiana Przewodniczącego Zespołu ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. W miejsce ustępującego Przewodniczącego - Pana Michała 

Przepiery wybrano jednogłośnie Pana Łukasza Piotra Listwonia. Wiceprzewodniczącym Zespołu został Pan Paweł Szczyrski (jednogłośnie). 


