
 

  

 

      

   Szczecin, 10.11.2016 r. 

 

VII 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 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PĘTLI 
TRAMWAJOWEJ PRZY UL. POTULICKIEJ 

POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNIE DOSTĘPNEJ 
SIŁOWNI POD CHMURKĄ ORAZ STACJI 

ROWERU MIEJSKIEGO BIKE_S 

ŚM 

 
Autorzy zadania obecni na posiedzeniu 

Zespołu w dniu 10 listopada br. zdecydowali 
o rezygnacji z realizacji stacji roweru 

miejskiego BIKE_S w ramach 
proponowanego zadania, pozostawiając 
realizację ogólnie dostępnej siłowni pod 
chmurką (koszt zadania: 97.500,00 zł). 

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/


 
 

 Decyzja Zespołu: ponowne odesłanie 
skorygowanego wniosku do zaopiniowania 

przez WGKiOŚ 

WYGODNE SIEDZISKA - LEŻAKI NA SCHODACH 
WAŁÓW CHROBREGO (MEBLE MIEJSKIE) 

O 

 
Decyzja Zespołu: 

1) Zwrócenie się do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z prośbą  

o zaopiniowanie wniosku: 
-pod kątem możliwości realizacji 

proponowanego zadania we wskazanej 
lokalizacji, 

- mocowania "siedzisk" na schodach Wałów 
Chrobrego,  

oraz 
2) Zwrócenie sie do Autora projektu  

z zapytaniem, czy proponowane do realizacji 
"siedziska" mają być mocowane do podłoża 

czy też nie 
 

Głosowanie: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

odesłanie propozycji zadania 
do wnioskodawcy/ 

Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków? 

8 osób „za”, 0 osób przeciw,  
2 „wstrzymujące się” 

MINI DINO PARK - DOPOSAŻENIE 
MIĘDZYOSIEDLOWEGO PARKU 

REKREACYJNEGO PRZY ULICY KUTRZBY W 
FIGURY DINOZAURÓW 

ZM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Glosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
6 osób "za", 1 "przeciw",  

4 "wstrzymujące się" 

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO "RIDEK" O 

 
Zgodnie z opinią KOZ, realizacja zadania 

może naruszać obowiązujące przepisy 
prawa: "Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczecin". Dodatkowo przedmiotowy teren 

 
Glosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 



aktualnie nie ma wjazdu - jedyny dojazd 
mógłby być realizowany od strony wsch. dz. 
nr 1/1 obr 2062, jednak jest to niemożliwe ze 
wzgl. na statut sąsiedniej działki jako terenu 

zamkniętego. 
 

Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autora 
projektu o zmianę lokalizacji zadania. 

Przewodniczący Zespołu Opiniującego 
zadeklarował pomoc w przedmiotowym 

zakresie. 

0 osób "za", 10 osób "przeciw", 
1 "wstrzymująca się" 

 

PUMPTRACK SZCZECIN - PIERWSZY 
SZCZECINSKI TOR ROWEROWY 

O Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Glosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
8 osób "za", 1 osoba "przeciw", 

2 "wstrzymujące się" 
 

SŁONECZNE - BUKOWE BUDOWA DRÓG 
ROWEROWYCH 

PD 

 
Zespół poddał pod wątpliwość przebieg 

wskazywanej przez Autora projektu trasę 
rowerową.  

 
Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autora 
projektu z prośbą o dokładne wskazanie 

przebiegu proponowanej trasy (sugerowane 
naniesienie przebiegu trasy rowerowej na 

mapkę sytuacyjną). Na jej podstawie, Zespół 
zwróci się ponownie do Wydziałów  

o zaopiniowanie zadania 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 8 osób "przeciw",  

1 "wstrzymująca się” 



WIELGOWO - DĄBIE - DROGA ROWEROWA PD 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: Wieloletni Program Rozwoju 
Szczecina na lata 2018 i 2019 przewiduje 
realizację zadania pn. "Modernizacja ul. 

Tczewskiej ", której powinna towarzyszyć 
inwestycja związana z budowa drogi dla 

rowerów 
 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 7 osób "przeciw",  

3 "wstrzymujące się" 

MAJOWE - KIJEWO - POLANA OGNISKOWA PM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: Zakład Usług Komunalnych  
w Szczecinie jest w trakcie przygotowywania 
umowy na projekt zagospodarowania terenu 
na potrzeby wybiegów dla psów oraz polany 

rekreacyjnej 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
2 osoby "za", 4 osoby 

"przeciw",  
4 "wstrzymujące się" 

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI NA HALI 
SPORTOWEJ PRZY SZKOLE SALEZJAŃSKIEJ 

O 

 

Projekt zaopiniowany negatywnie - 
odrzucony; 

 
Uzasadnienie: proponowane zadanie nie 
spełnia kryterium ogólnodostępności dla  

wszystkich mieszkańców 

 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 8 osób "przeciw",  

2 "wstrzymujące się" 



PLAC ZABAW PRZY UL. KASZUBSKIEJ POMIĘDZY 
BUDYNKAMI 36 A 38 

ŚM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
5 osób "za", 0 osób "przeciw", 

 6 "wstrzymujących się" 
 

RÓWNE CHODNIKI DLA SZCZECINA O 

Decyzja Zespołu: zwrócenie się do 
Wnioskodawcy z prośbą o ograniczenie 

zakresu proponowanego zadania, tak aby 
mieścił się w zakładanym koszcie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 8 osób "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się" 
 

REMONT ULICY KOLUMBA O 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony  
 

Uzasadnienie: modernizacja wskazanego we 
wniosku obszaru zaplanowana jest  

w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju 
Szczecina 2017-2021 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 8 osób "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się" 
 

PARKING PRZY ULICY POTULICKA 56 
(bezpłatny) 

ŚD 

 
Decyzja Zespołu: biorąc pod uwagę opinię 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska UM Szczecin opiniującego 

proponowane zadanie, która mówi o "braku 
zapewnienia normatywnej szerokości ciągu 

pieszego po realizacji zadania", Zespół 
zadecydował o zwrócenie się do 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 9 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 



Wnioskodawcy z prośbą o doprecyzowanie 
lokalizacji zadania.  

 

 

RENOWACJA PLACU ACKERMANA O Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
10 osób "za", 0 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się" 
 

BUDOWA CHODNIKA ORAZ ŚCIEŻKI 
ROWEROWEJ 

ŚD Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
10 osób "za", 0 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się" 
 

BUDOWA SIŁOWNI POD CHMURKĄ W 
STOŁCZYNIE PRZY UL. ZAMKNIĘTEJ 

PNM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
8 osób "za", 0 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 
 

KLUB SPORTOWY WYSZKA - SIŁOWNIA POD 
CHMURKĄ PRZY ULICY WYSZYŃSKIEGO 

ŚM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 



wstępną listę do głosowania? 
 

9 osób "za", 0 osób "przeciw",  
2 osoby "wstrzymujące się" 

 

BASEN NA ODRZE - POPŁYWAJ W RZECE! O 

Decyzja Zespołu: zwrócenie się do 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie o zaopiniowanie wniosku  
z uwagi na fakt, iż proponowana lokalizacja 

zadania mieści się na torze wodnym  
i szlaku żeglownym  

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 7 osób "przeciw",  

4 osoby "wstrzymujące się" 
 

"ZIELONE PRZEJŚCIE" MIĘDZY JASNYMI 
BŁONIAMI A PARKIEM KASPROWICZA 

ŚD 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 
 

Uzasadnienie: 1) Jakiekolwiek zmiany  
w reorganizacji ruchu drogowego, zmian 

geometrii ulic wymaga zatwierdzenia 
organizacji ruchu drogowego (wymaganie 

opinii Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Policji w Szczecinie oraz Zarządu Dróg 
 i Transportu Miejskiego). Stanowiska 

organów opiniujących mogą przełożyć się na 
brak możliwości realizacji zadania; 

 
2) W roku 2016 wykonana została zmiana 
nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. ks. P. 
Skargi na odcinku od ul. M. Cassino do ul. 
Kołłątaja - wykonawca udzielił rękojmi na 
okres 60 miesięcy. Z uwagi na wykonaną 

nową nawierzchnię na ww. ulicy brak 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
2 osoby "za", 7 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 
 



uzasadnienia technicznego i ekonomicznego 
na zmianę nawierzchni jezdni w obrębie 

przejścia dla pieszych; 
 

3) Po likwidacji parkingu nie będzie miejsca 
na większa ilość pojazdów w okolicy 

Jasnych Błoni i Parku Kasprowicza. Park 
znajduje się pod ochroną konserwatorską  

i na jego terenie nie ma możliwości budowy 
parkingu  

 

PRZEDŁUŻENIE PARKU MAJOWE - SKWER PRZY 
ŁUBINOWEJ 

PM 

 
Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autora 

projektu o doprecyzowanie kosztów realizacji 
proponowanego zadania (Wydział opiniujący 
zadanie oszacował koszt na poziomie: 2,3-

2,8 mln zł). Maksymalny koszt zadania może 
wynosić 2.100.000,00 zł 

(Uwagi: na Os. Majowym realizowana jest 
inwestycja pn. Budowa Parku Majowego) 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 5 osób "przeciw",  
6 osób "wstrzymujących się" 

 

BUDOWA PARKINGU PRZY HALI SPORTOWEJ 
PRZY UL. TWARDOWSKIEGO 12B 

ZM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
8 osób "za", 1 osoba "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 
 

TRASA ROWEROWO - ROLKOWA W PARKU 
ŻEROMSKIEGO 

O 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie- 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: Zakład Usług Komunalnych  
w Szczecinie planuje zlecić wykonanie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 



koncepcji zagospodarowania całego parku, 
która będzie podstawą do dalszych prac 

projektowych i stanowić będzie o spójności, 
prowadzonej etapowo rewitalizacji obiektu. 

W wytycznych dla projektanta będzie 
zawarte uwzględnienie trasy rowerowo- 

rolkowej w parku. 

2 osoby "za", 6 osób "przeciw",  
2 osoby "wstrzymujące się" 

 

BUDOWA BOISKA TEREN PRZY UL. 
MAKLERSKIEJ / HEYKI 

ŚM Projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
7 osób "za", 0 osób "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się" 
 

USUNIĘCIE FRYGI Z PLACU ZAMENHOFA I NIE 
PLANOWANIE JEJ PONOWNEJ LOKALIZACJI BEZ 

WCZEŚNIEJSZEJ SPOŁECZNEJ KONSULTACJI 
O 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
uzasadnienie: Dom Kultury 13 Muz odstąpił 

od umowy z wykonawcą instalacji 
artystycznej Frygi w związku z wadami  

w wykonaniu oraz nieskutecznymi 
naprawami. Wskazywana instalacja zostanie 

zdemontowana i zwrócona wykonawcy 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
2 osoby "za", 7 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA ARKONCE PRZY 
STADIONIE ARKONI SZCZECIN 

ZD 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: 1) Wskazany teren 
dzierżawiony jest przez Klub Sportowy 

Arkonia. Zarządca utrzymuje bieżący stan 
obiektu finansuje jego modernizację oraz 

nowe inwestycje za zgodą Miasta. Gmina nie 
może inwestować w majątek oddany  

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 7 osób "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się 



w najem innemu podmiotowi. 
2) KS Arkonia wystąpił do Gminy Miasto 

Szczecin z prośbą o aneks do umowy ww. 
dzierżawy, pozwalający na podnajmowanie 

posiadanej bazy przez inne podmioty 
zewnętrzne; w związku z czym inwestowanie 

we wskazany obiekt jest nieuzasadnione. 

SIŁOWNIA STREET WORKOUT NA ARKONCE ZM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: wskazany teren nie spełnia 
warunku ogólnodostępności dla wszystkich 

mieszkańców 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 9 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się 
 

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA 
SKRZYŻOWANIU CELNEJ I ENERGETYKÓW 

O 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie - 

odrzucony; 
 

Uzasadnienie: Wydział Inwestycji Miejskich 
prowadzi zadanie pn. "Modernizacja dostępu 

drogowego do Portu w Szczecinie: 
przebudowa układu komunikacyjnego  
w rejonie Międzyodrza", która swoim 

zakresem obejmuje ul. Energetyków i ul. 
Celną. 

  

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
1 osoba "za", 5 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się 

SYMULATOR SZTUCZNEJ FALI DO SPORTÓW 
WODNYCH 

O 

 
Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Żeglugi 

Szczecińskiej z prośbą o zaopiniowanie 
możliwości realizacji proponowanego 

zadania z uwagi na wskazaną lokalizację 
symulatora (tj. na Wyspie Grodzkiej - terenie 

gospodarowanym przez Żeglugę 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół 

Opiniujący rekomenduje 
wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 9 osób "przeciw",  



Szczecińską) 1 osoba "wstrzymująca się” 
 

KAJAKOWY SZLAK CYSTERSÓW NA RZECE 
PŁONI I ETAP STANICA TCZEWSKA 

O 

 
Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autora 

projektu o skorygowanie wniosku 
 i określenie proponowanego do realizacji 

zadania, jako zadania całościowe,  
również w zakresie jego nazwy  

(inwestycje realizowane w ramach 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego nie 

zakładają etapowości) 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 9 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się” 

SŁONECZNE CENTRUM AKTYWNOŚCI 
OBYWATELSKIEJ 

PD 
Decyzja Zespołu: zwrócenie się do Autora  
projektu o wskazanie nowej lokalizacji w 

przedmiotowym zakresie, 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 9 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się 

 

Ustalenia organizacyjne: 

1. Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono na dzień 17 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: Joanna Gabinowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


