
 

  

 

      

   Szczecin, 05.11.2016 r. 

 

VI posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2017 
Prowadzący: Przewodniczący Zespołu Paweł Szczyrski 
Przedmiot spotkania: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 
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Decyzja Zespołu Opiniującego Głosowanie 

STACJE ŁADOWANIA POJAZDÓW 
ELEKTRYCZNYCH 

O 
projekt zaopiniowany pozytywnie (Autorzy 
dopuszczają ewentualną zmianę lokalizacji 

zadania podczas realizacji) 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
10 osób „za”, 1 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 

SPOKÓJ MIESZKAŃCÓW - ASFALT NA FELCZAKA ŚD 

projekt zaopiniowany na posiedzeniu ZO 
w dniu 21.10.2016 r.; obecni na posiedzeniu 
w dniu 5.11.2016 r. Autorzy wyrazili zgodę 
na zaproponowaną przez Zespół zmianę 

kategorii zadania z dzielnicowego dużego na 
ogólnomiejski 

nie dotyczy 

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/


ŚCIEŻKA ROWEROWO - PIESZA PRZY JEZIORZE 
GŁĘBOKIE OD STRONY UL. PPŁK H. KUPCZYKA 

MAJĄCA UMOŻLIWIĆ BEZKOLIZYJNE I 
BEZPIECZNE OKRĄŻENIE JEZIORA 

ZM projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 

POSZERZENIE ŚCIEŻKI WOKÓŁ ARKONKI O PAS 
DLA ROLKARZY WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻKI DLA 

ROLKARZY I ROWERZYSTÓW WZDŁUŻ UL. 
ARKOŃSKIEJ OD PĘTLI TRAMWAJOWEJ DO 

ARKONKI 

ZD 

Decyzja Zespołu: dokonanie korekty wniosku 
przez Autorów (ograniczenie zakresu 

wniosku tylko do ścieżki wokół kąpieliska 
Arkonka i dostosowanie kosztów zadania) + 

ponowne zaopiniowanie przez wydział  

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za wprowadzeniem 

ww. zmian”? 
 

8 osób „za”, 2 „przeciw”,  
2 „wstrzymujące się” 

BUDOWA UTWARDZONEJ ŚCIEŻKI ROWEROWO 
- SPACEROWEJ OD POMNIKA CZYNU POLAKÓW 

DO AMFITEATRU H. M. I DALEJ DO RÓŻANKI 
O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: Zakład Usług Komunalnych 

jest w trakcie wyłaniania wykonawcy 
dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

Remont Alei Fałata w Parku Kasprowicza w 
Szczecinie, w ramach którego planuje się 

wykonać ścieżkę rowerową i ciąg spacerowy 
– rozgraniczając ruch rowerowy od 

pieszego; szacunkowy koszt wykonania 
zadania wraz z przygotowaniem 

dokumentacji projektowej to 4.290.000 
złotych  

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 7 „przeciw”,  
5 „wstrzymujących się” 

BUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO 
RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO 

PUSZCZA ULICE AGNIESZKI REGATOWA I TELIGI 
PD 

Decyzja Zespołu: skierowanie zadania do 
ponownego zaopiniowania przez wydział 

(wskazanie zamiennego materiału z którego 
będzie możliwe wykonanie nawierzchni + 

ponowne oszacowanie kosztów) 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za odesłaniem 
projektu do ponownego 

zaopiniowania w ww. zakresie? 
 

7 osób „za”, 1 „przeciw”,  
4 „wstrzymujące się” 

WYBIEG DLA PSÓW W PARKU ŻEROMSKIEGO ŚM 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: w przyszłym roku 

budżetowym przeznaczono kwotę 150.000 
złotych na wykonanie koncepcji rewitalizacji 

Parku Żeromskiego. Z uwagi na wielkość 
obiektu oraz fakty, że jest to obiekt 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 



zabytkowy zasadne jest stworzenie jednej 
spójnej koncepcji dla obiektu, która będzie 

bazą dla dalszego działania i tworzenia 
projektów etapami lub w całości. Stworzenie 

w chwili obecnej jednego z elementów 
wyposażenia parku podnosi koszty 

całkowitej rewitalizacji parku, z uwagi na 
fakt, że stawiana w przyszłym roku 

inwestycja stanowiłaby obiekt tymczasowy, 
którego docelową lokalizację, wielkość, 
wyposażenie zaplanowano dopiero w 

koncepcji  

NAPRAWA CHODNIKA WZDŁUŻ TARGOWISKA 
PRZY KILIŃSKIEGO OD UL. WYZWOLENIA DO 

JANOSIKA, NAPRAWA NAROŻNIKA CHODNIKA 
NA ROGU JANOSIKA I WĄSKIEJ ŁĄCZĄCEGO 

DOJŚCIE DO SCHODÓW 

ŚM 

projekt zaopiniowany pozytywnie pod 
warunkiem zmiany przez Autora kategorii 

zadania z dzielnicowego małego na zadanie 
dzielnicowe duże 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 

ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW ZA ZŁOTÓWKĘ W 
BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW PRZY PLACU 

ARMII KRAJOWEJ 1 
O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 

uzasadnienie: 1. Zadanie nie należy do 
kompetencji Gminy Miasto Szczecin, 2. 

Projekt ma charakter komercyjny, 3. Brak 
pewności co do spełnienia wymogów zdjęć z 
obowiązującymi przepisami tj. np.  ustawa o 

dowodach osobistych (Dz. U. z 2015 r. 
poz.212) oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 
2016 r. w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.231) 4. Brak 
możliwości weryfikacji, czy zdjęcia będą 

wykonywane przez mieszkańców Szczecina 
do dokumentów wydawanych przez urząd.    

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 



ZDJĘCIA DO DOKUMENTÓW ZA ZŁOTÓWKĘ W 
FILII URZĘDU MIASTA SZCZECIN NA 

PRAWOBRZEŻU PRZY UL. RYDLA 39/40 
O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: 1. Zadanie nie należy do 
kompetencji Gminy Miasto Szczecin, 2. 

Projekt ma charakter komercyjny, 3. Brak 
pewności co do spełnienia wymogów zdjęć z 
obowiązującymi przepisami tj. np.  ustawa o 

dowodach osobistych (Dz. U. z 2015 r. 
poz.212) oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 
2016 r. w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.231) 4. Brak 
możliwości weryfikacji, czy zdjęcia będą 

wykonywane przez mieszkańców Szczecina 
do dokumentów wydawanych przez urząd.    

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 

ZDJĘCIA DO PASZPORTU ZA DARMO W 
ZACHODNIOPOMORSKIM URZĘDZIE 

WOJEWÓDZKIM PRZY UL. WAŁY CHROBREGO 4 
W SZCZECINIE 

O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: 1. Zadanie nie należy do 
kompetencji Gminy Miasto Szczecin, 2. 

Projekt ma charakter komercyjny, 3. Brak 
pewności co do spełnienia wymogów zdjęć z 
obowiązującymi przepisami tj. np.  ustawa o 

dowodach osobistych (Dz. U. z 2015 r. 
poz.212) oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 
2016 r. w sprawie wydawania dokumentów 
stwierdzających uprawnienia do kierowania 

pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.231) 4. Brak 
możliwości weryfikacji, czy zdjęcia będą 

wykonywane przez mieszkańców Szczecina 
do dokumentów wydawanych przez urząd.    

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 

REMONT PARKU IM. F. CHOPINA ZD 

projekt zaopiniowany pozytywnie pod 
warunkiem zmiany przez Autora kategorii 

zadania z dzielnicowego dużego na zadanie 
ogólnomiejskie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 



PARK EKOLOGICZNY DOLINA STRUMIENIA 
GRZĘZINIEC W SZCZECINIE BUKOWO 

PNM 

Decyzja Zespołu: skierowanie projektu do 
ponownego zaopiniowania przez wydział  - 
uzupełnienie przez jednostkę KOZ poprzez 

wskazanie które działki są prywatne + 
zmiana zakresu zadania we współpracy z 

Autorem (teren realizacji zadania nie może 
obejmować działek prywatnych) 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za odesłaniem 
projektu do ponownego 

zaopiniowania przez wydział 
oraz wprowadzenia ww. zmian? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 

SPACEROWY SALON MIASTA: MODERNIZACJA 
ALEI PIESZO - ROWEROWEJ ORAZ POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA W ALEI PAPIEŻA JANA 
PAWŁA II 

O 

Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autorek 
zadania o zmianę zakresu projektu - 

pozostawienie samej modernizacji alei 
pieszo - rowerowej, bez remontu drogi Al. 

Jana Pawła II z uwagi na zbyt wysokie 
koszty, dokonanie zmiany w nazwie projektu 
i dostosowanie kosztów do nowego zakresu; 

wysłanie projektu po zmianach do 
ponownego zaopiniowania przez jednostkę 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za odesłaniem 
projektu do ponownego 

zaopiniowania przez wydział 
oraz wprowadzenia ww. zmian? 

 
10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

ZAKUP 4000 STOJAKÓW ROWEROWYCH O 

Decyzja Zespołu: zwrócenie się do 
Wnioskodawców o dokonanie korekty 

projektu w zakresie zmniejszenia liczby 
stojaków, bądź zwiększenia liczby lokalizacji 

stojaków 
w mieście (zgodnie z uwagami zawartymi w 

KOZ) 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za wprowadzeniem 
następujących zmian przez 

Wnioskodawców? 
 

6 osób „za”, 0 „przeciw”,  
6 „wstrzymujących się” 

 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU W 
OBRĘBIE SKRZYŻOWANIA ULIC KOMUNY 

PARYSKIEJ I TOMASZOWSKIEJ PRZY 
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - NOWE 

PARKINGI I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

PND 

Decyzja Zespołu: odesłanie zadania do 
Wnioskodawców o dokonanie zmiany 
zakresu projektu na podstawie opinii 

zawartej w KOZ wraz z dostosowaniem 
kosztów, po zmianie ponowna opinia 

wydziału (ew. zmiana kategorii zadania na 
ogólnomiejską ze względu na koszty) 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za wprowadzeniem 
następujących zmian przez 

Wnioskodawców? 
 

10 osób „za”, 0 „przeciw”,  
1 „wstrzymująca się” 

 

ATRIUM AKTYWNYCH O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: propozycja nie jest zgodna z 

Uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczecin – Uchwała Nr XVII/470/12 Rady 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 6 „przeciw”,  
6 „wstrzymujących się” 



Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r.. 
Zgodnie z zapisami Studium dla tej jednostki 

planistycznej – Z.P.02 w dziale polityka 
przestrzenna zapisano: obszary do 

zainwestowania: teren boiska ziemnego przy 
Ul. Unii Lubelskiej do przekształcenia na 
teren usług; ponadto, przedmiotowy teren 

aktualnie nie ma wjazdu – dostępu do drogi 
publicznej (uzasadnienie w KOZ „Dodatkowe 

informacje mogące mieć znaczenie przy 
ocenie projektu ”) 

REWITALIZACJA PLACU ORŁA BIAŁEGO 0 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: zadanie posiada w części 
charakter nieinwestycyjny – prowadzenie 

rocznej animacji jest niezgodne z 
Regulaminem SBO (Uchwała Nr XXI/490/16 
Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r.) 
wskazane w projekcie ulice stanowią dojazd 

do posesji oraz obsługi podmiotów 
gospodarczych (obsługa Państwowej Straży 

Pożarnej, Banku oraz licznych lokali 
gastronomicznych); realizacja zadnia 

wpłynie na: 1. Ograniczony dostęp do drogi 
publicznej 2. Zmniejszenie ilości miejsc 

postojowych 3. Na przedmiotowym obszarze 
kursuje komunikacja miejska – zmiany 4. 

Ograniczona obsługa lokali 
gastronomicznych oraz utrudniona 

dostępność dla klientów 5. Ograniczenie 
swobodnej obsługi jednostki Straży Pożarnej 
6. Ograniczenie swobodnej obsługi banku 7. 
Ograniczenie swobodnej obsługi przyległych 

nieruchomości   

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
2 osób „za”, 3 „przeciw”,  
5 „wstrzymujących się” 

BUDOWA CHODNIKA - Z GIMNAZJUM NA 
ORLIK 

PNM 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: Działkę Nr 60/5 z obr. 3098 

Gmina Miasto Szczecin wystawiła na 
przetarg (I przetarg jest nierozstrzygnięty, 

działka zostanie wystawiona do II przetargu). 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
2 osób „za”, 1 „przeciw”,  
7 „wstrzymujących się” 



W warunkach przetargu wskazano, że 
nabywca nieruchomości zobowiązany będzie 

m.in. do ustanowienia na rzecz Gminy 
Miasto Szczecin (dz. nr 44/4 z obrębu 3098 

będąca w trwałym zarządzie Szkoły 
Podstawowej Nr 35) nieodpłatnej 

służebności Przechodu i przejazdu 
pojazdami rowerowymi w pasie gruntu, który 

pokrywa się z aktualnym nieformalnym 
przebiegiem dojścia do Szkoły Podstawowej 
Nr 35 oraz Gimnazjum Nr 12; Jednocześnie 

w Kw Sz1S/00198247/9 prowadzonej dla 
działki nr 60/5 z obrębu 3098 w dziale III 

wpisano „Ograniczone prawo rzeczowe” – 
odpłatna za jednorazowym wynagrodzeniem 
i na czas nieokreślony  służebność przesyłu 
na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jej 
następców prawnych (szczegółowe 

uzasadnienie w KOZ) 
 

AKTYWNE NIEBUSZEWO DLA MŁODYCH I 
STARSZYCH 5 W 1 

PND 

Decyzja Zespołu: dostosowanie zakresu 
projektu przez Wnioskodawcę tak, aby była 
możliwa jego realizacja, zgodnie z uwagami 

zawartymi w KOZ (bez rozbudowy placu 
zabaw i kaczkomatów) + uzyskanie zgody ze 

Szkoły nr 35 na realizację zadania w tym 
miejscu; przesłanie projektu po zmianach do 

ponownego zaopiniowania przez wydział 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za odesłaniem 
projektu do ponownego 

zaopiniowania przez wydział 
oraz wprowadzenia zmian 

przez Wnioskodawcę? 
 

11 osób „za”, 0 „przeciw”,  
1 „wstrzymująca się” 

 

BEZPIECZNE MIEJSCA POSTOJOWE NA 
SKWERKU PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO,  NA 

SKRZYŻOWANIU Z UL. JAKUBA BOJKI 
ZM 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: Zadanie niezgodne z 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr LIII/991//06 

Rady Miasta Szczecin z dnia 27.03.2006 r. w 
sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  
„Pogodno – Wschód” w Szczecin. Teren 

elementarny Z.P.2060.KD.D, zakazuje się 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
1 osoba „za”, 4 „przeciw”,  

7 „wstrzymujących się” 



likwidacji placyku z zielenią wysoką u zbiegu 
ulic A. Cieszkowskiego i J. Bojki. Nakazuje 

się uzupełnienie nasadzeń komponowanych. 
Zakazuje się wycinki wartościowego 
drzewostanu; zakazuje się realizacji 

nawierzchni nieprzepuszczalnej, dopuszcza 
się wygrodzenie placyku z zielenią wysoką 

lub wprowadzenie żywopłotu 
zabezpieczającego placyk przed 

parkowaniem 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIECZYNNEGO 
KĄPIELSKI PAPROTKA 

PND 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: koszt realizacji zadania 

wyniesie ok. 1.000.000 złotych, w ocenie 
Zespołu nie jest możliwe wykonanie placu 

zabaw w niecce basenowej 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 5 „przeciw”,  
7 „wstrzymujących się” 

 

KWIATY W MIEŚCIE - JEZIORKO SŁONECZNE ZM projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
9 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się”  
 

(wyłącznie się z głosowania 
następujących członków 

Zespołu: p. Marka 
Duklanowskiego oraz p. Urszuli 

Pańki) 
 

USIĄDŹ W ŚRÓDMIEŚCIU ŚD 

Zespół zdecydował o procedowaniu wniosku 
na kolejnym posiedzeniu -  kontakt z 

Autorem zadeklarował p. Marek Duklanowski 
(propozycja połączenia projektu 130 z 

projektem nr 100 z uwagi na podobny zakres 
(pomimo różnej lokalizacji), zapytanie 

Wnioskodawców o zgodę, jeśli tak 
przesłanie scalonego wniosku 

Czy jesteście Państwo za 
procedowaniem wniosku na 

kolejnym posiedzeniu Zespołu? 
 

10 osób „za”, 0 „przeciw”,  
0 „wstrzymujących się”  

 
(wyłącznie się z głosowania 

następujących członków 
Zespołu: p. Marka 



Duklanowskiego oraz p. Urszuli 
Pańki) 

 

ROZBUDOWA STACJI ROWERU MIEJSKIEGO DO 
JEZIORA GŁĘBOKIE 

ZD projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
5 osób „za”, 1 „przeciw”,  
6 „wstrzymujących się”  

 
 

BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY 
DUNIKOWSKIEGO 

ZD projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się”  
 

 

CAŁOROCZNE SZTUCZNE LODOWISKO O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: Wskazana działka znajduje 
się na terenach elementarnych: Z.K.02.KS, 
Z.K.03.US, Z.K.04.US, Z.K.05.KS. Tereny 

elementarne: Z.K.02.KS i Z.K.05.KS – 
przeznaczone są na parkingi dla 

samochodów. W terenie elementarnym 
Z.K.03.US zakazuje się budowy kubaturowej 
oraz zagospodarowania tymczasowego .w 
terenie elementarnym Z.K.04.US występuje 

ograniczenie powierzchni zabudowy do 45%, 
a maksymalny wskaźnik intensywności 

zabudowy wynosi 0,8. Zakazuje się nowego 
zagospodarowania tymczasowego, za 

wyjątkiem sezonowego przykrycia boisk i 
urządzeń do rekreacji i gier terenowych. 

Obecny Zarządca terenu organizuje 
podobne zadanie lecz tylko w ograniczony 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 11 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 



zakresie tzn. od listopada do marca. 
Wskazana lokalizacja obiektu wyklucza 

obecnie prowadzone działania polegające na 
funkcjonowaniu od dwóch lat lodowiska 
sezonowego. Przy obecnym sposobie 

zarządzania terenem realizacja inwestycji 
jest bardzo trudna.     

PARK DOBROSĄSIEDZKI W PODJUCHACH PD projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się”  
 

 

REWITALIZACJA FRAGMENTU PARKU KSIĘDZA 
ALBERTA WILIMSKY`EGO W PODJUCHACH 

PM projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się”  
 

 

PARK WARSZEWO - SZKOŁA - MIESZKAŃCY 
PROJEKTUJĄ, MIASTO BUDUJE 

PND 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: Zadanie niezgodne z 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego – Uchwała Nr XXXII/624/07 

„Warszewo - Rostocka”; plan przeznacza 
teren pod usługi w zakresie gastronomii, 

lokali ekspozycyjnych, galerii sztuki, 
pracowni artystycznych i konserwatorskich. 
Ponadto, w planie „Warszewo – Duńska” 
(Uchwała Nr XXI/561/08) część terenu 
przeznaczona jest pod budownictwo 

ochronne; na tym terenie plan zakazuje 
nasadzeń drzew i wysokich krzewów. 
Nieruchomości o nr 32/2 (część pow. 

działki); 13/17 oraz 32/1stanowią grunty 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 4 „przeciw”,  
8 „wstrzymujących się” 

 



rolne klasy RIIIb które wymagać będą 
odrolnienia, co wiąże się z dodatkowymi 

kosztami.  
 

Postępowanie dot. pozyskania działek 
inwestycyjnych oddanych w użytkowanie 

wieczyste będzie długotrwałe, o ile w ogóle 
możliwe (związane z dodatkowymi 

kosztami). Z uwagi na uwarunkowania 
własnościowe zadanie może nie być 

możliwe do realizacji.  

SŁUŻBOWY ROWER DLA PREZYDENTA 
SZCZECINA 

O 

projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony; 

 
uzasadnienie: zadanie nie spełnia warunku 

ogólnodostępności określonego w 
Regulaminie SBO (Uchwała Nr XXI/490/16 
Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. 

Ponadto, Prezydent Miasta Szczecin 
korzysta z prywatnego roweru lub z roweru 

miejskiego.  

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
listę zadań do głosowania? 

 
2 osoby „za”, 5 „przeciw”,  

4 „wstrzymujące się” 
 

 

Ustalenia organizacyjne: 

1. Zatwierdzenie „Harmonogramu SBO 2017”. Wynik głosowania: 9 osób „za”, 0 „przeciw”, 3 osoby „wstrzymujące się”.  

2. W związku z napływem dużej ilości wniosków o tematyce rowerowej do SBO, Zespół podjął stanowisko rekomendujące Prezydentowi 

Miasta Szczecin sporządzenie opracowania określającego planowany zasięg rozbudowy systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego  

3. Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono na dzień 10 listopada 2016 r. (czwartek) na godz. 17:00 w sali nr 161 Urzędu Miasta 

Szczecin. Zakres obrad: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 

Legenda: KOZ – karta oceny zadania 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

 


