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RAPORT cząstkowy z I spotkania konsultacyjnego  

Spotkanie Prezydenta Miasta Szczecina  z mieszkańcami w ramach konsultacji 

społecznych dotyczących budżetu Miasta Szczecin na rok 2018 przeprowadzone 

w dniu 12.06.2017 r. 

Konsultacje dot. projektu budżetu Miasta Szczecin na rok 2018 zostały 

przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin 

nr 195/17 z dnia 16 maja 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 

dotyczących budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.  

Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców Szczecina z zasadami tworzenia 

budżetu Miasta oraz zebranie uwag i propozycji do budżetu, który zostanie 

przedstawiony mieszkańcom Szczecina we wrześniu 2017r.  

W powyższych konsultacjach społecznych wzięło udział 29 osób. Poza 

przedstawicielami Urzędu: Prezydentem Miasta Szczecin Panem Piotrem Krzystkiem, 

Zastępcą Prezydenta Miasta Panem Michałem Przepierą, Skarbnikiem Miasta Panem 

Stanisławem Lipińskim oraz Dyrektorami Wydziałów uczestniczyli mieszkańcy Miasta 

Szczecin, Radni miejscy, Radni osiedlowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych. 

 

Spotkanie otworzył Dyrektor Biura ds. Organizacji Pozarządowych – Pan Paweł 

Szczyrski. Powitał zebranych i poinformował o celach przeprowadzenia konsultacji. 

Następnie Skarbnik Miasta przedstawił powody, dla których debata nad budżetem 

odbywa się nieco wcześniej niż zwykle. Miasto chciałoby się lepiej przygotować 

i zaprosić do dyskusji szersze kręgi tj. Stowarzyszenia, Rady osiedlowe i mieszkańców 

Szczecina. Przedstawił również podstawowe założenia do budżetu, wskaźniki 

budżetowe, źródła dochodów i strukturę wydatków Miasta oraz harmonogram prac 

budżetowych. Z uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie opracowania budżetu planuje się, 

iż gotowy projekt budżetu zostanie przedłożony Radzie Miasta w dniu 20 października 

2017 r.  

Na kolejnym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 16.09.2017r. przedstawione zostaną 

dokładniejsze dane ukazujące poziom dochodów i wydatków, stopień nadwyżki 

operacyjnej, wysokość kredytów i środków unijnych, jakie Gmina pozyska 

Dyrektor WGKiOŚ Pan Paweł Adamczyk przedstawił osobom zebranym część budżetu, 

dotyczącą zadań majątkowych, które w imieniu mieszkańców poszczególnych osiedli 

złożyły Rady Osiedla. Łącznie spośród 37 Rad Osiedli, 35 złożyło wnioski do budżetu. 

Razem przekazano ponad 180 wniosków. Po konsultacjach z Radami Osiedla 
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przedłożonych zostało pond 90 wniosków o różnym charakterze i różnym zakresie 

merytorycznym na kwotę około 100 milionów złotych. Na etapie weryfikacji przyjęto 

po 3 wnioski z każdej z Rad Osiedli. Wnioski złożone przez Rady Osiedli będą 

stanowiły załącznik do Raportu z Konsultacji Społecznych. 

W dalszej części spotkania głos przekazano mieszkańcom, którzy podjęli dyskusję, 
poruszając następujące zagadnienia: 

 

1. Sprawa ulicy Kozielickiej – 150 m sięgacza 

Przy okazji remontu ulic Krzemiennej i Smoczej mieszkańcy chcieliby część kamienia 
granitowego wbudować w swój sięgacz. Rada Osiedla Podjuchy popiera wniosek 
mieszkańców.  

Mieszkańcy ulicy Kozielickiej posiadają projekt modernizacji ulicy, uzyskali również 
środki na modernizację. Inwestycja została oprotestowana, na skutek czego środki 
zostały cofnięte. Wobec braku dofinansowania ulica nie została zmodernizowana. 
W związku z planowaną modernizacją ulic Krzemiennej i Smoczej, mieszkańcy ulicy 
Kozielickiej chcieliby uzyskać część kostki brukowej na utwardzenie nawierzchni ulicy. 

Stanowisko Miasta: 

- wniosek zostanie skonsultowany z ZDiTM 

 

2. Chodnik przy ul. Granitowej 

Zmieniona została wartość zadania z 750.000 zł do kwoty 540.000 zł. Rada Osiedla 
Podjuchy została zaskoczona sytuacją przy Parku Wolności. Okalający Park chodnik 
i  miejsca parkingowe ażurowe nie zostały uwzględnione przez projektanta. Rada 
Osiedla prosi o poszerzenie zadania przebudowy chodnika przy ul. Granitowej 
o uwzględnienie budowy ażurowych miejsc postojowych. Koszt zwiększy się o około 
350.000 zł   

Stanowisko Miasta: 

- zweryfikujemy wniosek, gdyż chodnik i miejsca postojowe miały być ujęte 
w projekcie 

 

3. Jak Prezydent zamierza zrealizować zamierzenia inwestycyjne na 600 mln 
zł skoro w ubiegłym roku zrealizowano inwestycje na 200 mln 

W dzielnicy Pogodno jest przewidzianych szereg inwestycji w tegorocznym 
i ubiegłorocznym budżecie. To są ulice Mickiewicza, Traugutta, Libelta, strefa 30 
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w obrębie ulic Reymonta, Przybyszewskiego, Grzegorza z Sanoka. W chwili obecnej 
nic się nie dzieje. Spowodowane są zapewne brakiem projektów i uzgodnień. 
Co zamierza Prezydent w obecnej sytuacji? Może zacząć projektowanie inwestycji 
w tym roku. 

Stanowisko Miasta: 

W projektowanie niektórych etapów wchodzimy w trakcie trwania roku 
budżetowego. To powoduje, że okres II pierwszych kwartałów tracimy. Prace 
projektowe obecnie w niektórych przypadkach przewidywane są na 12 miesięcy 
z uwagi na uzgodnienia. Z tego m.in. powodu przystępujemy już do konsultacji zadań 
na rok 2018. W przypadku inwestycji dużych, np. ul. Brodzińskiego, z uwagi na ich 
zakres i skalę muszą być rozłożone na kilka etapów. Program Pogodno rozpisany jest 
do roku 2022  

 
4. Pytanie dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 

procenta obszarów objętych planami zagospodarowania 

Stanowisko Miasta : 

Akty zbycia terenów miejskich są zawsze przy terenach przygotowanych, kiedy ich 
funkcja jest ściśle określona. W przypadku zbywania nieruchomości na rynku 
prywatnym i braku planu zagospodarowania przestrzennego nie da się wpłynąć na to 
co w przyszłości będzie.  

Zmiany przepisy wygaszały plany zagospodarowania przestrzennego Miasta. Obecnie 
Miasto jest objęte planami w około 50%. Dobrą stroną planów jest uporządkowanie 
przestrzeni. Złą jest zaś konieczność wypłacania odszkodowań w przypadku 
zapotrzebowania terenów na cele inwestycji miejskich. Plany muszą być uchwalane 
w sposób racjonalny.  

 

5. Pytanie dotyczące budowy kładki przy ul. Struga na wysokości Outletu 
oraz projektowania Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju  

W jednej z wersji Szczeciński Szybki Tramwaj był planowany na Osiedle Nad 
Rudzianką. Kiedyś zwracana była uwaga, aby na skrzyżowaniu ulic Dąbskiej i Gwarnej 
wybudować połączenie z ulicą Botaniczną, która by skomunikowała ten rejon miasta. 
W projekcie był planowany szybki tramwaj. Czy Miasto planuje w tym projekcie 
uwzględnienie budowę łącznika Dąbskiej i Gwarnej z ulica Botaniczną. 

Stanowisko Miasta: 

Jeśli chodzi o budowę kładki na wysokości Outletu, nie przewidywaliśmy tego typu 
inwestycji i nie mamy jej w perspektywie kilku najbliższych lat. 
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Odnośnie projektowania drugiego etapu Szybkiego Tramwaju, to jesteśmy na etapie 
konsultowania i wyboru projektu. W ubiegłym miesiącu rozmawialiśmy o trzech 
koncepcjach. Dwie z nich zostały skierowane do dalszego dopracowania. 
W najbliższych tygodniach będziemy wchodzić w etap konsultacji społecznych na 
temat projektu z uszczegółowieniem konkretnych rozwiązań.  

 

6. Czy remont ulicy Olszynki Grochowskiej i Kalenickiej będzie uzależniony 
od Szybkiego Tramwaju który by ewentualnie przebiegał przy tych ulicach 

Stanowisko Miasta: 

Rada Osiedla wskazuje priorytety. Uwarunkowanie remontu zależy od tego jak 
priorytetowo Rada Osiedla ją potraktuje. Rada Osiedla twierdzi że ulica Olszynki 
Grochowskiej miała być przyjęta do realizacji w tym roku.  

Dyrektor WGKiOŚ stwierdził, że zweryfikujemy sprawę zgłoszenia do realizacji ulicy 
Olszynki Grochowskiej.   

 

7. Pytanie dotyczące terenu przy na końcu ulicy Przygodnej – ul. Taczaka  
Miasto w 2015 roku zaplanowało przetarg i zagospodarowanie tego terenu 
z przeznaczeniem na park. W chwili obecnej nic się nie dzieje. Teren jest zarośnięty. 
Czy cos przewiduje się z tym terenem.  

Stanowisko Miasta : 

Park Przygodna i Park Kutrzeby to dwa projekty zrealizowane przez Miasto 
w ostatnich latach, które cieszą się dużym powodzeniem mieszkańców. Osiedle 
Pogodno generuje z racji swojej specyfiki wiele projektów związanych 
z zagospodarowaniem terenów pod rekreację. W chwili obecnej trwają rozmowy 
dotyczące terenu Mickiewicza – Korfantego – Sienkiewicza. Teren, o który pyta 
mieszkanka będzie przedmiotem późniejszych uzgodnień.  

 

8. Przy ul. Taczaka i Witkiewicza planuje się postawienie Ekoportu. W okolicy 
znajduje się park. Czy ktoś skonsultował z mieszkańcami lokalizację tego 
Ekoportu? 

 
Stanowisko Miasta : 

Ta lokalizacja została wybrana świadomie, uwzględniając potrzeby tego rejonu miasta 
w zakresie budowy Ekoportu. Dziś podstawowym rozwiązaniem jest Ekoport na Placu 
Słowińców, który z racji swojej wielkości i położenia przestanie być funkcjonalny, gdyż 
przyjmuje około 50% wszystkich odpadów w eksportach. Miasto ma świadomość 
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tego, iż musi zapewniać lepsze rozwiązanie, które będzie funkcjonowało przez kolejne 
lata. Ta lokalizacja nie niesie za sobą zagrożeń. Ma dobrą komunikację i zlokalizowany 
jest w odpowiedniej odległości od zabudowy mieszkaniowej. 

9. Czy są jakieś plany dotyczące remontu Placu Orła Białego? 

Stanowisko Miasta : 

Zakończyły się konsultacje społeczne. Najwięcej emocji wywołują kwestie 

parkingowe.  

 

10. Co będzie się działo z Parkiem Kasprowicza? 
 

Stanowisko Miasta : 

W tym roku Miasto realizuje koncepcję zagospodarowania, która pozwoli zdefiniować 
zakres działań inwestycyjnych w Parku Kasprowicza. Podoba sytuacja jest w Parku 
Żeromskiego. Miasto podejmie próbę pozyskania środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji. 

 

11. W dokumencie Wieloletni Program Rozwoju Szczecina na lata 2017 - 2021 
Miasto przewiduje wydanie 3.979.000 zł na budowę drogi publicznej łączącej 
ulicę Cyfrową z ulicą Krasińskiego. Mieszkaniec nie widzi sensu budowy tej 
drogi. 
 

 Stanowisko Miasta: 

Budowa drogi jest związana z Technoparkiem Pomerania. Obecnie tworzy się wąskie 
gardło na ulicy Niemcewicza i Krasińskiego. Ponadto Technopark ma kłopot z ilością 
miejsc postojowych. Ważnym czynnikiem przemawiającym za budową tej drogi jest 
budowa SKM. To zadanie zostało wpisane do budżetu.  
 
 
12. Po przebudowie skrzyżowania przy ul. Wernyhory tablica autobusowa jest 

jednostronna, przez co jest niewidoczna dla czekających na autobus 
 

Stanowisko Miasta: 

Dyrektor WGKiOŚ – ma zweryfikować sprawę 
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13. Bilety dla dzieci za 1 zł – czy zostaną przedłużone w związku z wydłużeniem 
cyklu nauczania w szkole podstawowej?  

 
Stanowisko Miasta: 
Pomimo reformy oświaty bilety dla dzieci nadal będą obowiązywały do czasu 
ukończenia szkoły podstawowej 
 
14. Mieszkaniec Osiedla Arkońskiego pyta o wycinkę drzew na prywatnym terenie 

przy ul. Wiosny Ludów – Wieczorowskiego. Zmienił się właściciel i zaczął 
wycinkę drzew. Wycinka ustała i co jest planowane na tym terenie? 
 

Stanowisko Miasta : 

Studium nie pozwala w chwili obecnej na budowanie czegokolwiek na tym terenie. 
Należy przeprowadzić procedurę planu. Właściciel ma prawo składać wnioski 
do planu i Rada Miasta go przyjmuje. Nowy właściciel zapewne ma jakąś koncepcję 
zagospodarowania terenu. Zweryfikujemy zapisy w studium.  

 

15. Apel mieszkańca Osiedle Dąbie o skrócenie okresu pięcioletniego okresu 
w którym planuje się szereg inwestycji na Osiedlu, do lat dwóch. Jest 
to spowodowane ciągłymi utrudnieniami związanymi z otaczającym kurzem 
i brudem.  

Stanowisko Miasta : 

Utrudnienia będą, ale wraz z postępem prac będą się przesuwały na inne odcinki. 
Ustalono z Radą Osiedla harmonogram działań i dołożymy starań, aby te uciążliwości 
były jak najkrótsze.  

 


