
 

  

 Szczecin, 31.08.2017 r. 

 

 

 

III posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018  

      

Prowadzący: Paweł Szczyrski 

Porządek spotkania: 

1.Powitanie członków zespołu 

Zebranie zespołu rozpoczęło się w I terminie o godz. 17.00. Zebranych powitał Przewodniczący Zespołu Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura 

ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Przedstawienie porządku obrad – członkowie zespołu przyjęli porządek obrad jednogłośnie. 

3. Przedstawienie protokołu z II posiedzenia Zespołu Opiniującego w dniu 24.08.2017 r. i jego zatwierdzenie. Głosowanie: 9 głosów „za”, 

0 osób „przeciw”, 1 osoba „wstrzymała się”. 

4. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą 

Przewodniczący zespołu przedstawił 1 projekt wycofany przez wnioskodawcę oraz omówił projekty zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

projektu. 

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego. 

Termin następnego posiedzenia zespołu ustalono na dzień 7 września 2017 r. na godzinę 17.00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin. 

Posiedzenie zakończono około godziny 19.00. 

 

 

 

 

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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Stan wniosku 

186 

Most na rzec(zc)e KWAI – 

krótsza droga do "Parku 

Przygodna" 

ZM 

 
 
 
 

wniosek wycofany przez wnioskodawcę  
w dniu 30.08.2017 r. 
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Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

89 

Wydłużenie trasy linii 96 do 

Pucic + powstanie pętli 

autobusowej w Pucicach. 

PM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

 
Uzasadnienie: wskazana we wniosku 

proponowana lokalizacja realizacji zadania,  
znajduje się poza granicami Gminy Miasto 

Szczecin 
 
 
 
 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  
9 „przeciw”, 1 osoba 
„wstrzymująca się”  



187 
Wioska Flinstonów – Park 

Kutrzeby  
ZM 

Skierowanie wniosku do ponownego 

zaopiniowanie przez WGKiOŚ 

 

 Uzasadnienie: decyzją zespołu wniosek 

kierowany jest do ponownego zaopiniowania przez 

WGKiOŚ przy jednoczesnym uzupełnieniu 

informacji przez ww. wydział czy autor projektu 

posiada dokument potwierdzający odpowiednie 

postanowienia, w tym dotyczące wprowadzenia do 

obrotu proponowanych w projekcie wyrobów 

budowlanych w systemie krajowym ze znakiem 

budowlanym 

W tym miejscu do posiedzenia 

zespołu dołączyło dwóch 

kolejnych członków zespołu 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje odesłanie wniosku 
do WGKiOŚ celem uzupełnienia 
opinii wydziału o informację czy 

autor projektu posiada dokument 
spełniający odpowiednie 

postanowienia, w tym dot. 
wprowadzenia do obrotu 

proponowanych w projekcie 
wyrobów budowlanych  

 w systemie krajowym ze 
znakiem budowlanym?   

 
Głosowanie: 10 „za”,  
0 „przeciw”, 2 osoby 
„wstrzymujące się” 

 

42 

Remont „Mostu Zakochanych” 

(Mostu Japońskiego) nad 

Rusałką 

ŚM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

 
Uzasadnienie: wg opinii, szacunkowy koszt 

proponowanego do realizacji zadania znacznie 

przewyższa koszt wskazany we wniosku. 

Zadanie planowane do realizacji. Wykonanie 

 i odbiór robót budowlanych przewiduje się na rok 

2018.  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

Głosowanie: 3 „za”,  
6 „przeciw”, 1 osoba 
„wstrzymująca się”   

 



223 
Projekt ścieżki edukacyjnej 

przy os. Załom – Kasztanowe  
PM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

 
Uzasadnienie: wskazana we wniosku 

proponowane lokalizacja realizacji zadania 
znajduje się na terenach nie należących do Gminy 

Miasto Szczecin. Działki powierzone zostały  
w trwały Zarząd Państwowemu Gospodarstwu 
Leśnemu Lasów Państwowych Nadleśnictwo 

Kliniska; tereny są własnością Skarbu państwa. 
Gmina Miasto Szczecin nie posiada uzgodnień  

z właścicielami ani zarządcą terenu, na którym ma 
być realizowane zadanie.  

 
Sugestia członków zespołu - uzupełnienie przez 

wnioskodawcę stosownych zgód  
 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

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

 

68 
Powiększenie przystanku 

Kołłątaja (przy kładce 
ŚM 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”   

 



179 

Nowoczesna, automatyczna 

toaleta publiczna na Jasnych 

Błoniach 

ŚM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

 
Uzasadnienie: teren proponowanego do realizacji 

zadania wpisany jest do rejestru zabytków 
Województwa Zachodniopomorskiego i podlega 

ścisłej ochronie. Z uwagi na reprezentacyjny  
i zamknięty układ kompozycyjny Jasnych Błoni na 

tym terenie jest nie wskazane i zabronione 
umieszczanie obiektów o tak dużych gabarytach. 

 
Sugestia członków zespołu – zmiana lokalizacji 

proponowanego zadania, jak również zmiana 

kategorii zadania z uwagi na znacznie wyższy 

szacunkowy koszt jego wykonania   

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

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

 

73 

Naprawa ubytków w jezdni na 

głównych ulicach oraz 

podniesienie studzienek 

kanalizacyjnych do poziomu 

jezdni w dzielnicy 

Prawobrzeże 

PD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

Uzasadnienie: brak wskazanego zakresu 

rzeczowego zadania  

 

Sugestia członków zespołu – doprecyzowanie 

zakresu rzeczowego zadania  

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

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

„wstrzymująca się”   
 



74 

Naprawa ubytków w jezdni na 

głównych ulicach oraz 

podniesienie studzienek 

kanalizacyjnych do poziomu 

jezdni w dzielnicy Zachód 

ZD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

Uzasadnienie: brak wskazanego zakresu 

rzeczowego zadania  

 

Sugestia członków zespołu – doprecyzowanie 

zakresu rzeczowego zadania 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 0 „za”,  

10 „przeciw”,  1 osoba 
„wstrzymująca się”   

 

75 

Naprawa ubytków w jezdni na 

głównych ulicach oraz 

podniesienie studzienek 

kanalizacyjnych do poziomu 

jezdni w dzielnicy Śródmieście 

ŚD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

Uzasadnienie: brak wskazanego zakresu 

rzeczowego zadania  

 

Sugestia członków zespołu – doprecyzowanie 

zakresu rzeczowego zadania 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

10 „przeciw”,  1 osoba 

„wstrzymująca się”   

 

76 

Naprawa ubytków w jezdni na 

głównych ulicach oraz 

podniesienie studzienek 

kanalizacyjnych do poziomu 

jezdni w dzielnicy Północ 

PND 

Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

Uzasadnienie: brak wskazanego zakresu 

rzeczowego zadania  

 

Sugestia członków zespołu – doprecyzowanie 

zakresu rzeczowego zadania 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

10 „przeciw”,  1osoba 

„wstrzymująca się”   

 



91 

Promocja Szczecina poprzez 

rozmieszczenie Gryfiątek 

Szczecińskich w 

reprezentacyjnych punktach 

miasta 

O 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 9 „za”,  

0 „przeciw”,  2 osoby 
„wstrzymujące się” 

92 

Modernizacja boisk piłkarskich 

na stadionie K.S Arkonia 

Szczecin przy ulicy Arkońskiej 

(stadion) oraz budynku 

socjalnego 

O 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 6 „za”,  
1 „przeciw”,  5 osób 
„wstrzymujących się”   

 

93 

Zakup i montaż hali 

pneumatycznej z systemem 

oświetlenia i ogrzewania nad 

boiskiem piłkarskim przy ulicy 

Arkońskiej (stadion) o 

wymiarach 100x50 m 

ZD 

 Projekt zaopiniowany negatywnie 

Uzasadnienie: „realizacja zadania może naruszać 

obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich 

w tym prawa własności” 

  

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 0 „za”,  

8 „przeciw”,  3 osoby 
„wstrzymujące się” 



94 

Budowa strefy sprawności 

sportowej przy ulicy 

Arkońskiej (stadion) 

ZM 
 Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
Głosowanie: 8 „za”,  

2 „przeciw”,  1 osoba 
„wstrzymująca się” 

153. 

Aranżacja przestrzeni na 

terenie należącym do ZOO 

PCK w Szczecinie 

ŚD 

Projekt zaopiniowany negatywnie-odrzucony 

Uzasadnienie: nieruchomość w wieczystym 

użytkowaniu wnioskodawcy oraz innych 

współwłaścicieli 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji  
na wstępną listę zadań  

do głosowania? 

Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”,  5 osób 

„wstrzymujących się” 

 
Legenda: 
WGKiOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin 
 
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 sporządziła: Joanna Gabinowska - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


