
Szczeciński Budżet 

Obywatelski 2020

Nowy regulamin – najważniejsze zmiany



Kategorie projektów:

1. Ogólnomiejskie

2. Lokalne – realizujące potrzeby mieszkańców 

poszczególnych obszarów lokalnych (jednego   

lub kilku osiedli łącznie)



Dotychczasowy podział środków 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

projekty 
ogólnomiejskie

30%

projekty 
dzielnicowe

70%

PODZIAŁ ŚRODKÓW SBO



Dotychczasowy podział środków 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Północ

17,50%

Śródmieście
17,50%

Zachód
17,50%

Prawobrzeże
17,50%

PODZIAŁ ŚRODKÓW NA DZIELNICE



Dotychczasowy podział środków 

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

projekty 
dzielnicowe 

"duże"
80%

projekty 
dzielnicowe 

"małe"
20%

PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH DZIELNICY



Nowy podział środków Szczecińskiego 

Budżetu Obywatelskiego

projekty 
ogólnomiejskie

30%

projekty 
lokalne

70%

PODZIAŁ ŚRODKÓW SBO



Zniesiony zostaje podział           

na duże i małe zadania.

Wartość jednego projektu nie 

może przekroczyć puli środków    

na realizację projektów lokalnych  

z danego obszaru.



Podział miasta 

Szczecin na obszary 

lokalne –

w granicach osiedli

O podziale Miasta na obszary lokalne informuje 

Prezydent w Zarządzeniu. 



22 LOKALNE OBSZARY SBO

1.

1. Skolwin, Stołczyn, 

Golęcino-Gocław

2. Bukowo, Warszewo

3. Osów, Głębokie-

Pilchowo, Krzekowo-

Bezrzecze

4. Zawadzkiego-

Klonowica

5. Arkońskie-Niemierzyn

6. Niebuszewo

7. Żelechowa

8. Drzetowo-Grabowo

9. Niebuszewo-Bolinko

10. Pogodno, Łękno

11. Gumieńce

12. Świerczewo

13. Turzyn

14. Śródmieście Północ, 

Śródmieście Zachód

15. Centrum

16. Pomorzany

17. Stare Miasto, Nowe 

Miasto, Międzyodrze-

Wyspa Pucka

18. Żydowce-Klucz, 

Podjuchy, Zdroje

19. Dąbie

20. Słoneczne, Majowe

21. Bukowe-Klęskowo

22. Płonia-Śmierdnica-

Jezierzyce, Kijewo, 

Wielgowo-Sławociesze-

Zdunowo, Załom-
Kasztanowe

2.
3.

4. 5. 6.

7.

8.9.10.

11.

12.
13

14
15

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

22.



ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W OBSZARACH
dane na podstawie Bazy Ewidencji Mieszkańców z dnia 24.01.2019

1

Skolwin – 3 083 

Stołczyn – 4 234

Golęcino-Gocław – 3 097

Razem: 10 414 

2

Bukowo – 4 718

Warszewo – 11 201

Razem: 15 919
3

Osów – 4 459

Głębokie -Pilchowo – 1 182

Krzekowo-Bezrzecze – 4 546 

Razem: 10 187

4
Zawadzkiego-Klonowica

11 825
5

Arkońskie-Niemierzyn

12 124
6

Niebuszewo

17 194

7
Żelechowa

14 790
8

Drzetowo-Grabowo

15 641
9

Niebuszewo-Bolinko

20 661

10
Pogodno 23 898

Łękno – 3 226

Razem:  27 124 
11

Gumieńce

22 837 12
Świerczewo

15 558 



ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW W OBSZARACH
dane na podstawie Bazy Ewidencji Mieszkańców z dnia 24.01.2019

13

Turzyn

20 295 14

Śródmieście Północ – 11 671

Śródmieście Zachód – 13 

644

Razem: 25 315

15

Centrum

17 366

16

Pomorzany

20 297
17

Stare Miasto – 4 882

Nowe Miasto – 8 665

Międzyodrze-Wyspa Pucka – 903 

Razem: 14 450

18

Żydowce-Klucz – 2 267

Podjuchy – 8 434

Zdroje – 8 543

Razem: 19 244

19

Dąbie – 12 878

12 986
20

Słoneczne – 12 677

Majowe – 7 186

Razem: 19 863

21

Bukowe-Klęskowo

14 380

22

Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo – 3 939

Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce – 4 130

Kijewo – 3 480

Załom-Kasztanowe – 3 522

Razem: 15 071



Łączna ilość mieszkańców w obszarach:

373541 

Szacunkowa pula środków SBO 2020 na 

projekty lokalne:

8 904 000,00 zł

Szacunkowa kwota SBO w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca Szczecina:

23,84 zł



Symulacja wysokość środków dla 

każdego z obszarów lokalnych

1. Skolwin, Stołczyn, Golęcino-Gocław – 248 235,82 zł

2. Bukowo, Warszewo – 379 457,08 zł

3. Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo-Bezrzecze – 242 824,88 
zł

4. Zawadzkiego-Klonowica – 281 869,46 zł

5. Arkońskie-Niemierzyn – 288 996,65 zł

6. Niebuszewo – 409 848,92 zł

7. Żelechowa – 352 545,40 zł

8. Drzetowo-Grabowo – 372 830,46 zł

9. Niebuszewo-Bolinko – 492 490,90 zł

10.Pogodno, Łękno – 646 547,76 zł

11.Gumieńce – 544 359,65 zł

12.Świerczewo – 370 852,01 zł



Symulacja wysokość środków dla 

każdego z obszarów lokalnych

13. Turzyn – 483 766,65 zł

14. Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód – 603 427,09 zł

15. Centrum – 413 948,84 zł

16. Pomorzany – 483 814,33 zł

17. Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze-Wyspa Pucka –
344 440,90 zł

18. Żydowce-Klucz, Podjuchy, Zdroje – 458 714,24 zł

19. Dąbie – 309 543,92 zł

20. Słoneczne, Majowe – 473 469,18 zł

21. Bukowe-Klęskowo – 342 772,33 zł

22. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo-
Sławociesze-Zdunowo, Załom-Kasztanowe – 359 243,52 zł



Środki niewykorzystane na danym 

obszarze lokalnym – w przypadku 

braku złożonych projektów lub 

niewyczerpania puli środków –

tworzą rezerwę do wykorzystania 

na realizację projektów w danym 

roku Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego.



Projekty inwestycyjne 

i nieinwestycyjne

(„miękkie”)



DOTYCHCZAS:

Ze środków SBO może być finansowane zadanie należące do zadań

własnych Miasta, które ma charakter inwestycyjny tj. taki, który

obejmuje realizację zadania publicznego polegającego na remoncie,

modernizacji, adaptacji, budowie nowych obiektów lub zakupie

wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej kwotę 3.500

złotych.



ZGODNIE Z NOWYM REGULAMINEM:

Ze środków SBO może być finansowany 

projekt należący do zadań własnych 

Miasta, który obejmuje realizację zadania 

publicznego.



KOSZTY PROJEKTU:

W kosztach projektu muszą być uwzględnione szacunkowe koszty

wykonania dokumentacji projektowej, a czasem – po wskazaniu przez

jednostkę miejską – również inne koszty, których poniesienie jest

niezbędne do zrealizowania projektu.

Projekt zgłaszany w ramach SBO nie może polegać wyłącznie na

sporządzeniu planu, koncepcji bądź dokumentacji projektowej.



Projekty, które zwyciężą w 

głosowaniu będą musiały 

rozpocząć się w roku, którego 

dotyczy edycja SBO. Termin ich 

zakończenia może być 

przesunięty na kolejne lata.



Głosowanie

Wybór projektów do realizacji odbywa się w 

głosowaniu powszechnym



GŁOSOWANIE:

• Od opublikowania list projektów do głosowania do samego głosowania musi

minąć minimum 14 dni.

• Dodatkowe punkty, w których można głosować wyznaczane są przez Biuro

Dialogu Obywatelskiego.

• Głosować na projekty w ramach SBO może każdy mieszkaniec

Szczecina, niezależnie od tego, czy jest tu zameldowany czy nie. Nie ma

żadnych dodatkowych kryteriów.



Każdy mieszkaniec może oddać trzy głosy    

na projekty ogólnomiejskie oraz trzy głosy

na projekty lokalne – przy czym na jeden 

projekt można oddać tylko jeden głos. 

Głosowanie na projekty nie jest związane       

z miejscem zamieszkania. Można oddać 

głos lub głosy na wybrany projekt (projekty)            

z dowolnej lokalizacji. 



Liderzy i współautorzy 

projektów, listy 

poparcia



LIDERZY I WSPÓŁAUTORZY

• Projekt zgłaszany jest przez jedną osobę – lidera projektu

• Lider w formularzu projektu może wskazać jego współautorów,

a także wyznaczyć jednego z nich jako osobę do kontaktu

• Każdy mieszkaniec może zgłosić nieograniczoną liczbę projektów

– być ich liderem, bądź współautorem



PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA

• Na etapie składania projektu, Lider podaje adres e-mail lub numer

telefonu do kontaktu – w przeciwnym razie projekt zostaje

odrzucony

• Lider projektu odpowiada za wszystkie uzgodnienia i zmiany,

od weryfikacji projektu po realizację inwestycji

• Lider odpowiada za treść opisaną w projekcie, a wszelkie

uzupełnienia są dokonywane wyłącznie we współpracy z liderem

• Lider może w dowolnym momencie wycofać zgłoszony projekt – nie

później jednak niż na 10 dni przed dniem głosowania

• Dane osobowe lidera: imię, nazwisko numer telefonu lub adres

e-mail są publikowane na stronie internetowej wraz ze złożonym

projektem, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym kontakt



Jeśli w toku konsultacji SBO lider lub 

współautorzy projektu naruszają zasady 

współżycia społecznego, przepisy prawa, 

prawa osób trzecich, dobra osobiste oraz 

wizerunek, dobre imię, wszystkie projekty ich 

autorstwa zostaną odrzucone bez prawa do 

odwołania, a informacje o nich nie będą 

podlegać publikacji. Decyzję w tej sprawie 

podejmuje Zespół Opiniujący.



LISTY POPARCIA

• Do zgłoszonego projektu, musi być dołączona lista poparcia,

zgodnie z szablonem dołączonym do formularza

• Pod projektem musi podpisać się minimum 10 mieszkańców

Szczecina, innych niż lider i współautorzy projektu

• Każdy mieszkaniec może poprzeć nieograniczoną liczbę projektów

Poparcie projektu nie jest równoznaczne z oddaniem na niego głosu



Główne kryteria 

dopuszczenia 

projektów



GŁÓWNE KRYTERIA:

• Kryterium lokalizacji – projekt może być realizowany tylko na mieniu

Gminy Miasta Szczecin

• Kryterium budżetowe – projekt nie jest już uwzględniony w budżecie

Miasta bądź zaplanowany na kolejne lata; dotyczy to również projektów

budżetów Rad Osiedli, wprowadzonych do budżetu miasta

• Kryterium gospodarności – projekt nie powinien generować rocznych

kosztów utrzymania większych niż 15% wartości zadania

inwestycyjnego

• Kryterium współżycia społecznego – projekt nie może zawierać treści

uznawanych powszechnie za naganne, obraźliwe czy wulgarne

• Kryterium ogólnodostępności



Zasada 

ogólnodostępności

Zadania realizowane w ramach SBO 

powinny być ogólnodostępne 

i nieodpłatne dla wszystkich 

mieszkańców Szczecina



ZASADA OGÓLNODOSTĘPNOŚCI:

• zapewnienie możliwości czerpania korzyści z efektów realizacji projektu

na równych prawach wszystkim mieszkańcom, również tym, którzy nie

korzystają z oferty podmiotu administrującego terenem objętym realizacją

projektu z SBO.

• udostępnienie efektów realizacji projektu wszystkim zainteresowanym

mieszkańcom przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do

piątku (w przedziale czasowym 8-22) oraz przez co najmniej dziesięć godzin

dziennie w sobotę i niedzielę (w przedziale czasowym 8-22).

• za udostępnienie mieszkańcom nie uważa się godzin, w których inwestycja

udostępniana jest na wyłączność podmiotom gospodarczym, organizacjom

pozarządowym, klubom sportowym oraz innym podmiotom na podstawie

odrębnie zawartych z tymi podmiotami umów.

• w przypadku, gdy wstęp na teren, na którym zrealizowano inwestycję SBO jest

biletowany nie stoi to w sprzeczności z zasadą ogólnodostępności, jeżeli sama

inwestycja SBO jest udostępniana nieodpłatnie.



Ocena formalna 

i merytoryczna

dokonywana przez pracowników Urzędu 

Miasta



OCENA FORMALNA:

• Czy formularz zgłoszeniowy został złożony na właściwym formularzu,

w terminie oraz we właściwym miejscu określonym przez Prezydenta

w drodze zarządzenia?

• Czy formularz zawiera wszystkie załączniki, czy załączona została lista

poparcia zawierająca podpisy osób popierających projekt?

• Czy formularz został wypełniony prawidłowo, czy wypełniono w czytelny

sposób wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe?

• Czy opis zakresu projektu jest jednoznaczny, niebudzący wątpliwości?

• Czy zostały wskazane informacje o ogólnodostępności i czy nie wzbudzają

wątpliwości?



OCENA FORMALNA:

• Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do obszaru:

ogólnomiejskiego lub lokalnego?

• Czy lider oznaczył lokalizację projektu na mapie w sposób odpowiadający

opisowi w formularzu?

• Czy zatwierdzone zostały obowiązkowe zgody dotyczące przetwarzania

danych osobowych?

• Czy opis projektu nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy

lub dostawcy?

• Czy wartość projektu lokalnego nie przekracza puli środków

przeznaczonych dla projektów lokalnych z danego obszaru?



OCENA MERYTORYCZNA:

• Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa?

• Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi: Wieloletnim

Programem Rozwoju Szczecina oraz Strategią Rozwoju Miasta 2025?

• Czy projekt jest zgodny z zadaniami z własnymi Miasta?

• Czy miejsce realizacji projektu jest wyznaczone na mieniu gminnym?

• Czy miejsce realizacji projektu nie zostało przeznaczone na sprzedaż?

• Czy miejsce realizacji projektu jest terenem inwestycyjnym lub stanowi dla

Miasta teren atrakcyjny inwestycyjnie (ekonomicznie lub przestrzennie)?

• Czy nieruchomość, na której ma być realizowany projekt, jest obciążona na

rzecz osób trzecich?



OCENA MERYTORYCZNA:

• Czy projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego lub w przypadku braku planu czy jest możliwy do

wykonania na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowaniu terenu?

• Czy istnieją możliwości techniczne realizacji projektu?

• Czy projekt jest możliwy do realizacji w przypadku, gdy dotyczy terenu lub

obiektu objętego jedną z form ochrony zabytków?

• Czy projekt koliduje lub ma oddziaływanie na zrealizowane już bądź

planowane inwestycje?

• Czy projekt po zrealizowaniu będzie ogólnodostępny dla wszystkich

mieszkańców?

• Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach

zakładanych dla projektów ogólnomiejskich i lokalnych?

• Czy realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?



W trakcie oceny formalnej 

i merytorycznej, lider może zostać 

wezwany (telefonicznie lub 

mailowo) do modyfikacji, w tym 

urealnienia budżetu. Czas na 

wniesienie poprawek wynosi 3 dni 

robocze.



Zespół Opiniujący

zatwierdza ostateczną listę projektów, które 

zostaną skierowane do głosowania przez 

mieszkańców



ZESPÓŁ OPINIUJĄCY:

• Zespół Opiniujący jest powoływany osobnym Zarządzeniem Prezydenta. W

jego skład wchodzą mieszkańcy Szczecina, przedstawiciele organizacji

pozarządowych, rad osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta.

• Radni Rady Miasta Szczecin mogą uczestniczyć w pracach Zespołu

Opiniującego pełniąc wyłącznie funkcje doradcze, bez prawa głosu.

• Na spotkania Zespołu Opiniującego zapraszani są liderzy projektów

odrzuconych oraz przedstawiciele jednostek miejskich zaangażowani w

proces oceny formalnej i merytorycznej.



PRACE ZESPOŁU OPINIUJĄCY:

• Zespół Opiniujący jeszcze raz weryfikuje wszystkie wnioski: zarówno te,

które przeszły ocenę merytoryczną, jak i te zweryfikowane negatywnie.

• Zespół Opiniujący może wnioskować jeden raz o wprowadzenie zmian

w projekcie. Czas na ich wprowadzenie to 3 dni robocze. Zmiany

zaproponowane przez Zespół Opiniujący, mogą być naniesione przez

lidera, lub wprowadzone na jego prośbę przez pracowników Urzędu Miasta.

Brak wprowadzenia zmian oznacza niedopuszczenie do głosowania.

• Zespół Opiniujący decyduje, które projekty zostają dopuszczone do

głosowania przez mieszkańców.



Lider ma prawo odwołać się od

decyzji o niedopuszczeniu do

głosowania.

W przypadku każdego projektu

można odwołać się tylko jeden

raz.


