
 

 

 

 

Szczecin, 10.08.2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO (2 sierpnia 2021 R.) 

 

Data posiedzenia: 2.08.2021 r. 

Początek posiedzenia: 2.08 godz. 16:15 (posiedzenie przesunięte z godziny 16:00 wobec braku 
kworum – 8 osób) 
Zakończenie posiedzenia: 2.08 godz. 18:27 

Prowadzący posiedzenie: Jarosław Warchoł – Przewodniczący Zespołu Opiniującego 

Forma posiedzenia: zdalna (za pośrednictwem aplikacji Zoom); transmisja obrad w czasie 
rzeczywistym na stronie BIP www.konsultuj.szczecin.pl za pośrednictwem serwisu YouTube. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu Opiniującego: 10 osób (w trakcie sprawdzania 
kworum). Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W trakcie posiedzenia liczba członków 
obecnych zmieniała się. 

Pozostali uczestnicy posiedzenia: pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego Jakub Baranowski, 
Wiktoria Zacha. 

 

Agenda 

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

4. Pytania mieszkańców. 

5. Rozpatrzenie przez Zespół Opiniujący następujących projektów SBO 2022, zweryfikowanych w 
Urzędzie Miasta Szczecin: 

 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Wynik 

weryfikacji w 

Urzędzie  

  Uwagi  

1. 

SMNMMWP/0009 
Makieta Kościoła Mariackiego. Zweryfikowan

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Dialogu Obywatelskiego  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 4245 099 

bd@um.szczecin.pl   

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/


Powrót do przeszłości Szczecina y pozytywnie 

2. 
 

SMNMMWP/0007 

 

Instalacja Artystyczno-

Edukacyjna w przestrzeni 

miejskiej 

Zweryfikowan

y pozytywnie  

3. 
ŚW/0003 

Remont chodnika i montaż 

oświetlenia przy ul. Tenisowej. 

Zweryfikowan

y pozytywnie  

4. 
OGM/0029 

OTWARTA MIEJSKA SIEĆ 

INTERNETOWA 

Zweryfikowan

y pozytywnie  

5. ŻKPZ/0013 

Rynek dla Podjuch wraz z 

przestrzenią kulturalno-

rekreacyjną 

zweryfikowany 

negatywnie 

Negatywna ocena 

WUiAB, podtrzymana 

przez BPPM 

6. 

ŻKPZ/0009 Projekt i modernizacja 

nawierzchni ulicy Kozielickiej w 

Szczecinie 

zweryfikowany 

negatywnie 

Koszt realizacja 

projektu znacznie 

przekracza pulę 

środków 

przeznaczonych na 

projekty 

ogólnomiejskie  

7. 

PO/0007 Naprawa chodnika przy ul. 

Włościańskiej w Szczecinie 

zweryfikowany 

negatywnie 

Projekt zakłada 

remont chodników, 

które nie istnieją bądź 

zostały już 

wyremontowane 

8. 

OGM/0030 BEZPIECZNA STRUGA - Kładka 

dla pieszych na wysokości ul. 

Iwaszkiewicza 

zweryfikowany 

negatywnie 

Realizacja projektu 

wiązałaby się z 

koniecznością 

przeprowadzania 

kolejnych etapów 

takich jak zmiany w 

ruchu, wyznaczenia 

dodatkowych przejść 

dla pieszych,  

zamontowania 

sygnalizacji świetlnej 

itp.  

9. ŚPŚZ/0005 KWITNĄCY PARK KIESZONKOWY 

W ŚRÓDMIEŚCIU 

zweryfikowany 

negatywnie 

Rezerwa na cele 

inwestycyjne 

6. Wolne wnioski. 



7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 
Przebieg spotkania:  
 

Ad. 1  

Spotkanie otworzył Pan Jarosław Warchoł - Przewodniczący Zespołu Opiniującego. Stwierdzono 

kworum członków Zespołu Opiniującego. 

 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad, pracownik Biura przekazał wniosek o zmianę 

porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad projektu o numerze OGM/0030, następnie 

członkowie głosowali nad jego zatwierdzeniem: 

 

OGM/0030 BEZPIECZNA STRUGA - Kładka dla pieszych na wysokości ul. Iwaszkiewicza – zdjęcie z 

obrad z uwagi na zgłoszenie przez autora chęci dokonania zmian w projekcie, które pozwolą na jego 

dalsze procedowanie w wydziale merytorycznym. - 10 głosów za 

 

Wniosek autorki o rozpatrzenie projektu: 

ŻKPZ/0013 jako pierwszego z uwagi, na fakt, że autorka nie może pozostać do końca spotkania z 

przyczyn logistycznych – 10 głosów za 

 

oraz  

 

ŻKPZ/0009 jako drugiego z uwagi, na fakt, że współautorka nie może pozostać do końca spotkania z 

przyczyn logistycznych, a autor nie będzie mógł  się połączyć - 9 osób za, 1 osoba przeciw  

 

Porządek obrad został przyjęty z uwzględnieniem proponowanych zmian. (9 głosów za) 

  

Ad. 3 

Głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia z dnia 26 lipca 2021 r. – 9 głosów za. Protokół 

został przyjęty.  

 

Ad. 4 

Wniosek jednego z autorów o odczytanie jego stanowiska dot. projektu omawianego na poprzednim 

posiedzeniu - stanowisko zostało odczytane przez pracownika BDO – podczas dyskusji złożono 

wniosek o dokończenie rozmowy na temat wiadomosci od mieszkańca w punkcie 6 dzisiejszej agendy 

-  8 głosów za, 1 wstrzymuje się 

 

Ad. 5 



Procedowano poniższe projekty zgłoszone w ramach SBO 2022: 

 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Wynik 

weryfikacji w 

Urzędzie  

  Decyzja Zespołu 

1. ŻKPZ/0013 

Rynek dla Podjuch wraz z 

przestrzenią kulturalno-

rekreacyjną 

zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0 
Do ponownej weryfikacji - 9 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 1 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 0 
 
Z zastrzeżeniem dokonania 
zmian przez autorkę w 
szczególności dokładne 
określenie gdzie ma 
znajdować się rynek, 
uszczegółowienie 
nieodpłatności projektu 
 

2. 

ŻKPZ/0009 Projekt i modernizacja 

nawierzchni ulicy 

Kozielickiej w Szczecinie 

zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0 
Do ponownej weryfikacji - 10 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 0 
 
Wskazano autorowi, że jeśli 
nie będzie możliwości 
zejścia z kosztów realizacji 
projektu do wysokości puli 
lokalnej, projekt powinien 
zostać przerzucony do 
kategorii projektów 
ogólnomiejskich.  
 

3. SMNMMWP/0

009 

Makieta Kościoła 

Mariackiego. Powrót do 

przeszłości Szczecina 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0  
Do ponownej weryfikacji - 0 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 8 

4. 

 

SMNMMWP/0

007 

 

Instalacja Artystyczno-

Edukacyjna w przestrzeni 

miejskiej 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu –1 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 8 
 

5. ŚW/0003 

Remont chodnika i montaż 

oświetlenia przy ul. 

Tenisowej. 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0 
Do ponownej weryfikacji - 0 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 9 

6. OGM/0029 OTWARTA MIEJSKA SIEĆ Zweryfikowany Wstrzymuje się od głosu - 1  
Do ponownej weryfikacji - 0 



INTERNETOWA pozytywnie Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 8 

7. 

PO/0007 Naprawa chodnika przy ul. 

Włościańskiej w Szczecinie 

zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0 
Do ponownej weryfikacji - 1 
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 8 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 0 

8. 

OGM/0030 BEZPIECZNA STRUGA - 

Kładka dla pieszych na 

wysokości ul. Iwaszkiewicza 

zweryfikowany 

negatywnie 
Projekt zdjęty z obrad   

9. 

ŚPŚZ/0005 KWITNĄCY PARK 

KIESZONKOWY W 

ŚRÓDMIEŚCIU 

zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu - 0 
Do ponownej weryfikacji - 8  
Odrzucenie z możliwością 
odwołania - 1 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania -  

 

Ad. 6  

Wolne wnioski: 

- wniosek o zajecie stanowiska przez Zespół Opiniujący ws. przekroczenia zakresu kompetencji przez 

jednego z członków Zespołu Opiniującego – 4 na tak, 2 na nie, 2 wstrzymujące się  

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO UZNANE ZA PUSTE NA PODTSAWIE OPINII PRAWNEJ WOBEC 

BRAKU KOMPETENCJI ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO DO PODEJMOWANIA STONOWISK WS. 

PRZEKROCZENIA KOMPETENCJI PRZEZ CZŁONKÓW ZESPOŁU  

- wniosek o sporządzenie opinii prawnej czy zespół może podejmować się decydowania w sprawach 

jw. 

- ponowny wniosek o opinię ws. nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości gminy w trwałym 

zarządzie. 

 

Ad. 7  

Na tym spotkanie zakończono o godzinie 18:27. 

Lista obecności: osobny załącznik do protokołu.  

 

Protokołowała:     Zatwierdził: 

Wiktoria Zacha      Jakub Baranowski   

Biuro Dialogu Obywatelskiego     wz. Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego 

 


