
 

  

 

      

 Szczecin,24.08.2017 r. 

 

II posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018 

Prowadzący:  Paweł Szczyrski 
Porządek spotkania:  
 

1. Powitanie członków zespołu. 
Zebranie zespołu z uwagi na brak quorum w I terminie tj. o 17.00 rozpoczęło się w II terminie o godzinie 17.15. Zebranych powitał 
Dyrektor BOP Pan Paweł Szczyrski. 

2. Przedstawienie porządku obrad – członkowie zespołu przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 
3. Przedstawieni protokołu z I posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 17.08.2017 r. i jego zatwierdzenie. Głosowanie: 8 głosów 

„za”, 2 osoby „wstrzymały się”. 
4. Wybór Przewodniczącego Zespołu Opiniującego wnioski do SBO 2018 oraz jego Zastępcy. Na Przewodniczącego zespołu 

zaproponowano kandydaturę Pana Pawła Szczyrskiego, a na jego Zastępcę kandydaturę Pani Małgorzaty Zychowicz-Prus. Obecni 
przyjęli propozycję prowadzącego spotkanie aby głosować razem na Przewodniczącego oraz Zastępcę. Głosowanie za przyjęciem obu 
kandydatów: 8 głosów „za”, 2 osoby „wstrzymały się”. 

5. Omówienie zasad funkcjonowania systemu informatycznego SBO 2018 oraz sposobu oddawania głosów przez członków 
Zespołu w ww. systemie. 
Prezentacji funkcjonowania systemu dokonała Pani Joanna Gabinowska oraz Pan Paweł Szczyrski z BOP. Odpowiadano także na 
zapytania członków zespołu a propos funkcjonowania systemu.  

6. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą.  
Dyrektor BOP Pan Paweł Szczyrski przedstawił 1 projekt wycofany przez wnioskodawcę oraz omówił projekty zgodnie z załącznikiem 
do niniejszego protokołu. 

7. Ustalenie terminu następnego spotkania. 
Termin następnego posiedzenia zespołu ustalono na dzień 31 sierpnia 2017 roku na godzinę 17.00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin.  
Posiedzenie zakończono około godziny 20.15. 

 

 

 

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/


 

 

Załącznik do protokołu z posiedzenia Zespołu Opiniującego SBO 2018 w dniu 24.08.2017 r. 
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Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

 

 

 

 

131. 

 

 

Miejskie Centrum Esportu - MCE O 

Projekt zaopiniowany negatywnie-
odrzucony 

 
Uzasadnienie: Uchwała Nr 

XXI/490/16 rady Miasta Szczecin  
z dnia  

5 lipca 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad  

i trybu przeprowadzenia na terenie 
Miasta Szczecin konsultacji 

społecznych dot. SBO 2018 nie 
obejmuje realizacji inwestycji SBO 

w lokalach nie należących do 
Gminy 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 0 „za”,  

10 „przeciw”, 1 osoba 
„wstrzymująca” 

 



 

 

147. 
Monitoring bezprzewodowy centrum 

miasta 
ŚD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: projekt niezgodny  

z koncepcją Integralnego 

monitoringu miejskiego  

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 0 „za”, 
 6 „przeciw”, 5 osób 

„wstrzymujących się” 
 

153. 
Aranżacja przestrzeni na terenie 

należącym do ZOO PCK w Szczecinie 
ŚD 

 

Projekt do zaopiniowania na 

kolejnych posiedzeniach Zespołu 

Uzasadnienie: wątpliwości 

związane  

z ogólnodostępnością 

proponowanego do realizacji 

zadania. (Właścicielem terenu jest 

Skarb Państwa; teren oddany w 

użytkowanie wieczyste na rzecz 

PCK)  

 

 

 

 

- 

18. Skwer Seniora PM 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  



przestrzennego: zieleń urządzona 7 „przeciw”, 4 osoby 
„wstrzymujące się” 

 

51. 
Kijewo - budowa parking na  

ul. Tarpanowej 
PM 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego: zieleń urządzona, 

droga publiczna-ulica dojazdowa 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  
10 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 
 

65. 
Zagospodarowanie terenu Łasztowni - 

etap I: Skateplaza 
O 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała  

Nr XII/270/11 „Międzyodrze 

Wyspa Grodzka-Łasztownia 2”  

w Szczecinie) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 1 „za”,  
9 „przeciw”, 1 osoba 
„wstrzymująca się” 

 

69. Park Polskich Marynarzy ZM 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczenie 

terenu: obiekt sakralny, ujęcie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  
9 „przeciw”, 2 osoby 



wody podziemnej, zieleń 

urządzona, ulica dojazdowa 

„wstrzymujące się” 
 

82. 
PUMPTRACK - uniwersalny tor 

rowerowy w Wielgowie 
PM 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczenie 

terenu: zieleń parkowa, zakazuje 

się realizacji nawierzchni 

nieprzepuszczalnych 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  
6 „przeciw”, 5 osób 

„wstrzymujących się” 
 

85. Sezonowe Miejsce Spotkań "6ścian" ŚD 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego (Uchwała 

 Nr XII/270/11 „Międzyodrze 

Wyspa Grodzka-Łasztownia 2”  

w Szczecinie) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  
5 „przeciw”, 6 osób 

„wstrzymujących się” 
 

109. 
Siłownia na powietrzu przy pętli 

tramwajowej Potulicka 
ŚM 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Plan dopuszcza 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,  



lokalizację obiektów związanych  

z funkcjonowaniem pętli 

tramwajowej (Uchwała Nr   

III/17/06 „Nowe Miasto-Potulicka”) 

8 „przeciw”, 3 osoby 
„wstrzymujące się” 

 

 

133. 
Plac zabaw dla dorosłych ZD 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: Brak konkretnej 

lokalizacji uniemożliwia 

stwierdzenie zgodności z planem 

(Uchwała Nr XXXVIII/940/09 

Zawadzkiego – Klonowica 2) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  

na wstępną listę zadań do 

głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  
7 „przeciw”, 4 osoby 
„wstrzymujące się” 

 

 

181. 
Nowoczesna, automatyczna toaleta 

publiczna na Stawie Brodowskim 
PNM 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczenie: 

zieleń urządzona, Staw 

Brodowski. zakazuje się lokalizacji 

tymczasowych obiektów 

budowlanych, zakazuje się 

lokalizacji obiektów budowlanych 

za wyjątkiem obiektów małej 

architektury (Uchwała Nr 

XXIII/597/08) 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,2 
„przeciw”,  9 osób 

„wstrzymujących się” 
 

 



182. 
Plac zabaw i parking przy ul. Potulickiej 

między blokami 54 a 53 b 
ŚM 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczenie: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (Uchwała Nr   

III/17/06 „Nowe Miasto-Potulicka”) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”,10 

„przeciw”,  1 osoba 

„wstrzymująca się” 

185. 
Nowoczesna, automatyczna toaleta 

publiczna nad Jeziorkiem Słonecznym 
ZM 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: 

niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Przeznaczenie: 

zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna (Uchwała: 

VIII/N/1247/10 „Gumieńce - 

Derdowskiego 2”  

w Szczecinie) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 

8 „przeciw”,  3 osoby 

„wstrzymujące się” 

10. 
I-Dziennik - stworzenie aplikacji na 

urządzenia mobilne 
O 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: zadanie  

w przygotowaniu przez Wydział 

Informatyki Urzędu Miasta 

Szczecin. Planowane termin 

realizacji na przełomie września i 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 

9 „przeciw”,  2 osoby 

„wstrzymujące się” 



października 2017 r. 

13. Wybieg dla psów Osiedle Bukowo PNM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 8 „za”, 

0 „przeciw”,  3 osoby 

„wstrzymujące się” 

19. 

Budowa nowoczesnego krytego boiska 

ze sztuczną nawierzchnią przy 

ul.Nehringa 69 

PND 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: 

niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego (uchwała Nr 

IX/165/11 "Stołczyn-Bajeczna" w 

Szczecinie); zaniżona kwota 

realizacji zadania 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji  
na wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 
9 „przeciw”,  2 osoby 
„wstrzymujące się” 

66. Muzeum Technologii Cyfrowych ŚD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje 
wprowadzenie pozycji  

na wstępną listę zadań do 
głosowania? 

 
Głosowanie: 7 „za”, 
1 osoba „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 



się” 

80. Interaktywny "pomnik/rzezba" Grzybka ŚD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje 
wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 8 „za”, 
0 „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 
się” 

97. Skatepark betonowy( budowa) PND Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 8 „za”, 
0 „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 
się” 

105. 
Budowa „Osiedlowego Centrum Kultury” 

na Osiedlu Kasztanowym 
PD 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: niezgodność  

z Miejscowym planem 

zagospodarowania 

przestrzennego. Rezerwacja 

terenu na cele sportu, rekreacji  

i szkołę podstawową 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 2 „za”, 
5  „przeciw”,   

4 osoby „wstrzymujące 
się” 



 

120. 

Rozbudowa i modernizacja parkingu 

oraz chodników na obiekcie sportowo-

rekreacyjnym przy ul. Nehringa 

PNM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 9 „za”, 
0 „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 
się” 

129. 

 

Modernizacja boiska piłkarskiego przy 

Centrum Mistrzostwa Sportowego wraz 

z instalacją zewnętrznej siłowni dla 

mieszkańców i uczniów 

ŚD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 9 „za”, 
0 „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 
się” 

134. Skwer miejskich sportów ŚD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: brak jednoznacznej 

lokalizacji nie pozwala ustalić   

w jakim terenie elementarnym ma 

być usytuowane zadanie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 
8 „przeciw”,   

3 osoby „wstrzymujące 



się” 

139. 
Ucz się pięknie – remont i 

termomodernizacja szczecińskich szkół 
O 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: koszt wskazany we 

wniosku jest zbyt niski. 

Szacunkowy koszt robót 

budowlanych  powinien wynosić 

ok. 5.500 000 zł.  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 0 „za”, 
8 „przeciw”,   

4 osoby „wstrzymujące 
się” 

188. Ramki z widokiem na Szczecin ŚM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 10 „za”, 
1 „przeciw”,   

1 osoba „wstrzymująca 
się” 

192. 
Budowa boiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy ul. Bandurskiego 
O 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie-

odrzucony 

Uzasadnienie: zadanie planowane 

do realizacji przez Miejski Ośrodek 

Sportu Rekreacji  

i Rehabilitacji  

w Szczecinie, nieoszacowany 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 1 „za”, 
9 „przeciw”,   

2 osoby „wstrzymujące 



koszt realizacji zadania  się” 

194. 
Pszczelna - zadaszone rolkowisko z 

możliwością uruchomienia lodowiska 
O Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 7 „za”, 
0 „przeciw”,   

4 osoby „wstrzymujące 
się” 

197. 
Eco-pumptrack Osów. Multifunkcyjny tor 

rowerowy 
ZD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 10 „za”, 
0 „przeciw”,   

1 osoba „wstrzymująca 
się” 

198. Multimedialna Strzelnica Miejska O 

Projekt do zaopiniowania na 

kolejnych posiedzeniach Zespołu 

Uzasadnienie: zwrócenie się do 

Wydziału Urbanistyki i 

Administracji Budowlanej Urzędu 

Miasta Szczecin celem 

zaopiniowania wniosku  

 
- 



200 
Rewitalizacja placu C. K. Norwida na 

Pogodnie 
ZD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje 

wprowadzenie pozycji na 
wstępną listę zadań do 

głosowania? 
 

Głosowanie: 8 „za”, 
1 „przeciw”,   

2 osoby „wstrzymujące 
się” 

 

 

 

Legenda: 

Typy projektów: 

O – Ogólnomiejski, 
ŚD - Śródmieście duży, 
PD - Prawobrzeże duży, 
ZD – Zachód duży, 
PND – Północ duży, 
ŚM – Śródmieście mały, 
PM – Prawobrzeże mały, 
ZM – Zachód mały, 
PNM – Północ mały 

 

 

 

 

Protokół sporządziły: Katarzyna Szlachta/Joanna Gabinowska Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


