
 

  

 Szczecin, 07.09.2017 r. 

 

 

IV 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 porządku obrad – członkowie Zespołu nie wnieśli uwag do porządku obrad i zatwierdzili go jednogłośnie. 

3. Przedstawienie protokołu z III posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 31.08.2017 r. i jego zatwierdzenie.  

Głosowanie: 7 głosów „za”, 0 osób „przeciw”, 1 osoba „wstrzymująca się”. 

4. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą. 

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego. 

Termin następnego posiedzenia Zespołu ustalono na dzień 14 września 2017 r. na godzinę 17.00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin. 

Posiedzenie zakończono o godzinie 19.45. 

 

 

 

 

 

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/
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Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

4 
Wykonanie nakładki 

asfaltowej na ul. Swarożyca 
ŚD 

 
 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Miejski Konserwator Zabytków 
zaleca zachowanie dotychczasowej historycznej 

nawierzchni z kostki rzędowej na wskazanym 
terenie 

 
 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

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

6 
Park and Ride na 

Nocznickiego/Firlika 
ŚM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: wskazana we wniosku lokalizacja 

zadania znajduje się na terenie nienależącym do 

Gminy Miasto Szczecin - teren w wieczystym 

użytkowaniu przez podmiot prywatny. 

Przekroczony limit kosztów – szacunkowy koszt 

realizacji projektu to: 430.000 złotych (50.000 zł - 

dokumentacja projektowa, 350.000 zł - miejsca 

postojowe dla samochodów 30.000 zł- wiata 

rowerowa ze stojakami) 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

8 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 



26 

Utworzenie około 100 miejsc 

postojowych - Bukowe - Nad 

Rudzianką 

PD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 4 „za”,  

1 „przeciw”, 4 osoby 

„wstrzymujące się” 

45 

Nowoczesna, automatyczna 

toaleta publiczna w Parku 

Majowe 

PM 

Decyzja Zespołu: odesłanie wniosku do 

Wnioskodawcy celem doprecyzowania lokalizacji, 

a następnie wystąpienie do WUiAB  

o ponowne zaopiniowanie uszczegółowionego 

przez Autora miejsca realizacji zadania. Ponadto, 

z uwagi na koszty wykonania projektu, które po 

weryfikacji przez jednostkę wiodącą zostały 

oszacowane na ok. 350.000 zł,  zaproponowanie 

Wnioskodawcy zmiany kategorii zadania na 

zadanie dzielnicowe duże  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 7 „za”,  

0 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 

   

61 

Budowa bariery 

dźwiękochłonnej nad 

Jeziorkiem Słonecznym 

ZD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Szacunkowa wartość zadania, 

która wynosi 1.850.000 złotych, przekracza limit 

dla zadań dzielnicowych dużych /1.120.000zł./ 

Budowa ekranu akustycznego będzie kolidować 

z docelowym przeznaczeniem tego terenu pod 

drugą jezdnię ul. Derdowskiego. 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 3 „za”,  

6 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 



81 
Spokój mieszkańców Asfalt na 

Felczaka 
ŚD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 5 „za”,  

0 „przeciw”, 4 osoby 

„wstrzymujące się” 

84 

Ochrona dróg poprzez 

budowę wag preselekcyjnych 

na wlotach do miasta 

O 

Decyzja Zespołu: z uwagi na przekroczenie 

kosztów realizacji zadania, które po weryfikacji 

zostały oszacowane na 3.400.000 złotych, 

odesłanie wniosku do Wnioskodawcy z propozycją 

zmiany zakresu zadania mieszczącego się 

w limicie przewidzianym dla kategorii projektów 

ogólnomiejskich 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 8 „za”,  

0 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

 



87 

Budowa Dróg i Kanalizacji 

Deszczowej na Osiedlu 

Skarbówek - Etap 1 

ZD 
Zadanie do omówienia na kolejnym posiedzeniu 

Zespołu 

 

 

 

nie dotyczy 

88 

Remont ulicy Kablowej wraz  

z remontem przystanków 

autobusowych i dojazdu do 

hal Panattoni Park Szczecin 

Załom 

PD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Zadanie związane z wymianą 

nawierzchni w ul. Kablowej wpisane jest do 

Budżetu 2017 i przyjęte do realizacji przez ZDiTM 

w terminie III/IV kw. 2017 r.. Droga dojazdowa do 

Pannatoni Park nie jest własnością Gminy 

Szczecin. Brak podstaw do realizacji robót na 

majątku nie należącym do GMS  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 2 „za”,  

7 „przeciw”, 3 osoby 

„wstrzymujące się” 

95 

Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu w obrębie skrzyżowania 

ul. Tomaszowskiej i Komuny 

Paryskiej, przy placówkach 

oświatowych 

PD 

Decyzja Zespołu: odesłanie wniosku do 

Wnioskodawcy celem zmiany lokalizacji zadania 

na teren zgodny z miejscowymi planem 

zagospodarowania przestrzennego; w ocenie 

WUiAB, zadnie jest możliwe do realizacji 

wyłącznie na terenie elementarnym 

P.N.1076.KD.D (ul. Tomaszowska) przeznaczenie: 

droga publiczna – ulica dojazdowa; pozostałe 

wskazane przez Autora działki są niezgodne z 

miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego    

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 8 „za”,  

0 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

 



110 
Równe chodniki dla Miasta 

Szczecina 
ŚD 

Decyzja Zespołu: z uwagi na przekroczenie 

kosztów realizacji zadania, które po weryfikacji 

zostały oszacowane na kwotę 3.780.000 złotych, 

odesłanie wniosku do Wnioskodawcy z propozycją 

zmiany zakresu zadania mieszczącego się 

w limicie przewidzianym dla kategorii projektów 

dzielnicowych dużych 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 7 „za”,  

0 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

 

113 

Wieża spacerowo-widokowa 

na Polanie Widok w Parku 

Leśnym Zdroje 

O Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 5 „za”,  

2 „przeciw”, 3 osoby 

„wstrzymujące się” 



121 ECO CUBE ŚM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 

 
Uzasadnienie: W ocenie Miejskiego Konserwatora 

Zabytków działka uliczna Al. Papieża Jana Pawła 

II od pl. Armii Krajowej do pl. Żołnierza Polskiego  

( w tym przedogródki, chodniki i jezdnie) jest ujęta 

w Gminnej ewidencji Zabytków zgodnie 

z art. 22 ust. 4 i 4 ustawy o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami z dn. 23lipca 2003 r. (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.). Dodatkowo w/w 

działka jest ujęta w Wojewódzkiej Ewidencji 

Zabytków. Z uwagi na powyższą ochronę nie jest 

wskazane lokowanie nowych elementów 

o charakterze współczesnym np.: małej 

architektury czy urządzeń technicznych w obrębie 

Al. Papieża Jana Pawła II 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 3 „za”,  

4 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

130 
Remont ciągu pieszo-

rowerowego na Zegadłowicza 
O Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 4 „za”,  

2 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 



135 
Łąka kwietna wzdłuż  

ul. Duńskiej 
PM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 3 „za”,  

2 „przeciw”, 3 osoby 

„wstrzymujące się” 

151 

Poszerzenie nitki ul. 

Bohaterów Warszawy przy 

skrzyżowaniu z ul. Mieszka I 

(w kierunku ruchu do ul. 

Powstańców Wielkopolskich) 

ZM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Zadanie zaplanowane do realizacji 

w ramach "Budowy drogi dla rowerów w al. 

Piastów i Ku Słońcu” - wykonana została 

dokumentacja projektowa dla rowerów w ciągu al. 

Piastów i ul. Ku Słońcu" i obejmuje poszerzenie 

tego odcinka ul. Boh. Wa-wy; "; finansowanie 

zabezpieczone w budżecie miasta 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 1 „za”,  

8 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 

175 
Modernizacja pętli 

autobusowej w Podjuchach 
O 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 

 
Uzasadnienie: Obecna pętla autobusowa 

w Podjuchach /rejon ul. Szlamowej/ w obecnym 

kształcie przestanie pełnić funkcję pętli 

autobusowej po roku 2019. Zaplanowana jest 

budowa nowej pętli autobusowej w Podjuchach 

w nowej lokalizacji /ul. Metalowa w rejonie byłej 

stacji PKP Podjuchy/ - jako węzeł przesiadkowy 

w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 

Obecnie wykonywany jest Program Funkcjonalno-

Użytkowy dla tego zadania a w 2018r. 

zaplanowana jest realizacja w trybie zaprojektuj i 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 



wybuduj. Środki finansowe zabezpieczone w 

WPF. 

177 
Międzyosiedlowa Kładka 

Pieszo-Rowerowa 
O 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: wskazana we wniosku lokalizacja 

zadania znajduje się na terenie nienależącym do 

Gminy Miasto Szczecin – zarządcą terenu jest 

Skarb Państwa/GDDKiA. Zadnie wymaga 

porozumień i uzgodnień z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad. Szacunkowa wartość 

zadania, która wynosi 3.600.000 złotych, 

przekracza ustanowiony limit dla zadań 

ogólnomiejskich. W ocenie jednostki 

merytorycznej, należy uwzględnić minimum 2 letni 

okres projektowania, uzgodnień i realizacji  

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

7 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

180 
Kładka łącząca Nowe Miasto  

i Pomorzany 
ŚM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: wskazana we wniosku lokalizacja 

zadania znajduje się na terenie nienależącym do 

Gminy Miasto Szczecin. Zadanie wymaga planów  

i uzgodnień z PKP. Szacunkowy koszt projektu 

wynosi 4.150.000 złotych. Zadanie nie mieści się 

w progach wartościowych dla wszystkich kategorii 

projektów SBO. Maksymalna dopuszczalna 

wartość projektu ogólnomiejskiego to 2400000 zł.  

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 



189 
Przywrócenie klimatu starego 

miasta na ul. Tkackiej 
O 

Decyzja Zespołu: wystąpienie do Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków o opinię - wyrażenie 

zgody na realizację zadania na tym terenie.  

Z uwagi na przekroczenie kosztów realizacji 

zadania, które po weryfikacji zostały oszacowane 

na kwotę 3.500.000 złotych, odesłanie wniosku do 

Wnioskodawcy z propozycją zmiany zakresu 

zadania mieszczącego się 

w limicie przewidzianym dla kategorii projektów 

ogólnomiejskich 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 7 „za”,  

0 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

 

191 

Budowa chodnika i ścieżki 

rowerowej wzdłuż ulicy 

Nehringa 

PND 

Decyzja Zespołu: z uwagi na przekroczenie 

kosztów realizacji zadania, które po weryfikacji 

zostały oszacowane na kwotę 2.100.000 złotych, 

odesłanie wniosku do Wnioskodawcy z propozycją 

zmiany zakresu zadania mieszczącego się 

w limicie przewidzianym dla kategorii projektów 

dzielnicowych dużych lub dokonanie zmiany 

kategorii zadania na ogólnomiejską 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje procedowanie 

wniosku zgodnie z niniejszą 

decyzją? 

Głosowanie: 7 „za”,  

0 „przeciw”, 1 osoba 

„wstrzymująca się” 

 



203 Multimedialna Strzelnica ZD 
ponowna dyskusja nad projektem na wniosek 

członka Zespołu 

 

 

 

nie dotyczy 

206 

Bezpieczne chodniki przy 

ul. Władysława Jagiełły 

gwarantem bezpieczeństwa 

mieszkańców i przechodniów 

ŚD 

Decyzja Zespołu: z uwagi na przekroczenie 

kosztów realizacji zadania, które po weryfikacji 

zostały oszacowane na kwotę 1.400.000 złotych, 

odesłanie wniosku do Wnioskodawcy z propozycją 

przeniesienia wniosku do kategorii zadań 

ogólnomiejskich 

 

Złożono dwa wnioski:  
1. O zmianę kategorii zadania na 

ogólnomiejską. 
2. O zmianę zakresu projektu, 
aby mieścił się w limicie zadań 

dzielnicowych dużych.  
 

Głosowanie tezy: 
Kto z Państwa jest za zmianą 

przez Autora kategorii zadania 

na ogólnomiejską ? 

Głosowanie: 4 osoby „za” 

Kto z Państwa jest za zmianą 

przez Wnioskodawcę zakresu 

projektu, aby mieścił się w limicie 

zadań dzielnicowych dużych? 

Głosowanie: 3 osoby „za” 



211 PARK CENTRALNY O 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Szacunkowy koszt realizacji 

zadania w zakresie zgodnym z pomysłem Autora 

wynosi 6-7 mln zł - zagospodarowanie całego 

terenu (6,5ha), co znacznie przekracza limit 

kwotowy kategorii SBO 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 

212 

JEZIORO GŁĘBOKIE - 

WSZYSTKO JASNE - 

OŚWIETLAMY ŚCIEŻKĘ 

O 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: w ocenie jednostek merytorycznych 

-  ZUK i WGKiOŚ -  zadanie niemożliwe  

do realizacji - teren przy Jeziorze Głębokie- 

rozlewiska projektowany jest jako użytek 

ekologiczny (cenne siedlisko ornitofauny). Nie jest 

zasadnym zwiększanie antropopresji na tym 

terenie. 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

8 „przeciw”, 4 osoby 

„wstrzymujące się” 

220 
Budowa parkingu przy ulicy 

Dunikowskiego 
ZM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: W ocenie jednostki merytorycznej 

zadanie nie jest możliwe do realizacji. Na działce 

3/29 zlokalizowane są obiekty w tym pawilon 

handlowy - dzierżawa na czas nieokreślony. Teren 

działki 3/32 i sąsiednich wymaga regulacji stanów 

prawnych - nie wszystkie działki są we władaniu 

Gminy Miasto Szczecin. Szacowany koszt zadania 

wynosi 300.000 złotych i przekracza limit dla 

zadań dzielnicowych małych /140.000zł./ 

Teren wymaga uregulowania stanów prawnych 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 



gruntów /również sąsiednich/ i docelowego 

zagospodarowania zgodnie z MPZP. 

230 

OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA 

DLA PIESZYCH - POD 

MOSTEM KOLEJOWYM 

PM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: zadanie w trakcie realizacji  

w ramach większego projektu "Budowa 

oświetlenia ciągów pieszych przylegających 

do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju 

na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli 

Turkusowa". 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

9 „przeciw”, 2 osoby 

„wstrzymujące się” 

233 

ZIELONY SZLAK - BLIŻEJ 

NATURY (ŚCIEŻKA 

EDUKACYJNA W PARKU 

KASPROWICZA) 

ŚM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: w ocenie jednostki merytorycznej 

projekt niemożliwy do realizacji. Zadanie na 

terenie Parku Kasprowicza może być realizowane 

wyłącznie jako część projektu zagospodarowania 

terenu tego parku (nad którym trwają obecnie 

prace w ZUK, dokumentacja ma być 

przygotowana w 2018 r.), uzgodnionego z 

Konserwatorem Zabytków. Elementy wyposażenia 

powinny być spójne stylistycznie i materiałowo z 

małą architekturą zastosowaną na terenie parku a 

ich lokalizacja - nie kolidować z innymi 

rozwiązaniami. Zadanie nie będzie w pełni 

ogólnodostępne dla mieszkańców - w przypadku 

niektórych wskazanych przez Autora punktów na 

ścieżkach - czasowo niedostępne - na terenie 

Teatru Letniego, zamykanego w godzinach 

nocnych oraz w trakcie biletowanych imprez. 

Zadanie wymaga zgody Zachodniopomorskiego 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

4 „przeciw”, 3 osoby 

„wstrzymujące się” 



Uniwersytetu Technologicznego 

194 

Pszczelna - zadaszone 

rolkowisko z możliwością 

uruchomienia lodowiska 

O 

ponowne omówienie wniosku na prośbę członka 
Zespołu – wniosek zaopiniowany pozytywnie na 

posiedzeniu Zespołu w dniu 24.08.2017  
 

Decyzja Zespołu: wystąpienie o zgodę dyrektora 
Gimnazjum Nr 12 na realizację przedmiotowego 

zadania (boisko szkolne Gimnazjum nr 12, 
przylegające do ulicy Pszczelnej w Szczecinie) 

 

nie dotyczy 

 

Legenda: 
 
WGKiOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin 

WUiAB – Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Szczecin 

ZUK – Zakład Usług Komunalnych 

 
 
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: Alicja Dąbrowska - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

 


