
 

 

 

     

   

Szczecin, dnia 23. września 2019  

PROTOKÓŁ  

Z I SPOTKANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO  

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Spotkanie odbyło się dnia 23. września 2019 r. w Urzędzie Miasta Szczecin. Obrady rozpoczęły się  

w drugim terminie, o godz. 16.45, ponieważ w pierwszym terminie, o godz. 16.30 nie było kworum.  

W spotkaniu udział wzięło 12 członków Zespołu Opiniującego,  z czego jeden z nich opuścił obrady  

o godz. 18.30. Dalsze głosowania odbywały się przy pozostałej liczbie osób. W tabeli głosowań 

uwzględniono również głosy oddane przez nieobecnych na spotkaniu członków ZO przekazane drogą 

elektroniczną za pośrednictwem aplikacji SBO. 

W spotkaniu udział wzięło również czworo mieszkańców Szczecina – wnioskodawców, których 

projekty zostały negatywnie zweryfikowane w Urzędzie. 

Obrady prowadził: Przewodniczący Zespołu Opiniującego p. Jarosław Warchoł 

Protokolant: Joanna Buława, Biuro Dialogu Obywatelskiego UM 

LP Nr projektu Tytuł projektu Stanowisko Zespołu  Opiniującego Głosowanie 

1. ŚPŚZ/0004 Plac zabaw  
i miejsca 
postojowe przy ul. 
Księżnej Salomei 

Do ponownej weryfikacji w Urzędzie. 
Do rozpatrzenia argumenty Lidera 
projektu:  

1. To jedyna enklawa zieleni dla 
mieszkańców w tym miejscu. 

2. Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego, więc brak 
podstaw do traktowania 
działki jako inwestycyjnej. 

3. Rada Osiedla zamierza 
wystąpić do Miasta o 
zablokowanie sprzedaży 
działki, aby została zielonym 
terenem dla mieszkańców – 
do Urzędu wpłynie w tej 
sprawie oficjalny wniosek 
Rady Osiedla. Czekamy na 
kopię dokumentu.  

za – 9 
przeciw – 3 
wstrzymujący - 0 

2. GU/0002 Zielony labirynt 
przy WZIEU na ul. 

Na listę do głosowania. za – 11 
przeciw – 0 
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Cukrowej wstrzymujący – 0 
do ponownej 
weryfikacji – 1 

3. OGM/0001 System 
podziemnych 
zbiorników na 
śmieci 

Do ponownej weryfikacji. 
Rekomendacja: cofnięcie projektu do 
WUiAB, aby przeanalizował, czy w 
promieniu 500 m od 
zakwestionowanych lokalizacji można 
przeprowadzić projekt 

za – 11 
przeciw – 1 
wstrzymujący – 0 

4. OGM/0056 SENTYMENTALNY 
SZCZECIN. 
WSPOMNIENIA O 
ZAKŁADACH 
ODZIEŻOWYCH 
DANA I ODRA 

Do ponownej weryfikacji. 
Rekomendacja: ponownie rozważyć, 
czy projekt jest  do zrealizowania w 
ciągu roku. Wnioskodawczyni 
deklaruje,  że wszelkie niezbędne 
materiały archiwalne są przygotowane 
do wykorzystania. 

Za – 10 
przeciw – 1 
wstrzymujący – 0 

5. BW/0001 BOISKO DLA 
BUKOWA! 

Na listę do głosowania. Za – 11 
przeciw – 0 
wstrzymujący - 1 

6. OGM/0005 Zielone torowiska Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji (skrót): Torowiska tramwajowe 
w Szczecinie ze względu na swój stan 
techniczny wymagają kompleksowego 
remontu. Nie jest możliwa sama zmiana 
rodzaju nawierzchni. Wykonanie izolacji 
elektrycznej szyny wymaga zabudowy 
profili na całej długości szyny, a co za tym 

idzie demontażu płyt itp. W trakcie 
kompleksowych remontów i 
modernizacji realizowanych prze z 
Gminę Miasto Szczecin, tam gdzie to było 
możliwe zostały zaprojektowane i 
zrealizowane zielone torowiska np. Al. 
Piatów, ul. Wawrzyniaka. Ponadto w 
perspektywie 2007-2013 modernizowane 
były torowiska o łącznej długości 19,97 
km. […]Proces projektowania torowisk jest 
na ukończeniu, wygłoszone są 
postępowania przetargowe na roboty 
budowlane. Zmiany rodzaju torowiska 
wymagały by zmiany dokumentacji 
projektowej związanej ze zmianą 
konstrukcji torowiska -na co nie ma 
środków oraz czasu- gdyż realizacja zadań 
musi zostać zakończona do 2023 r.  
Odcinki torowisk , które pozostały do 
modernizacji lub remontu – m. in. 
Mickiewicza, Wojska Polskiego, Ku Słońcu, 
Piłsudskiego od pl. Rodła do pl. 
Odrodzenia, Jagiellońska i ciąg od pl. Rodła 
na Golęcino, są torowiskami o konstrukcji 

podsypkowej. […] Nie ma możliwości 

zmiany nawierzchni torowisk, których 

za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 
 



przebudowa była lub będzie 
współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej. W dokumentacji aplikacyjnej 
określone były konkretne typy torowisk i 
do końca okresu trwałości poszczególnych 
projektów nie ma możliwości zmiany 
konstrukcji technicznej. Ponadto znaczna 
część torowisk w Szczecinie jest 
wbudowana w jezdnie i stanowi część 
użytkową dla pojazdów samochodowych. 

7. OGM/0028 POPRAWA JAKOŚCI 
ŻYCIA 
MIESZKAŃCÓW 
SZCZECINA POPRZEZ 
POPRAWĘ JAKOŚCI 
POWIETRZA W 
MIEŚCIE […] 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji:  wnioskodawca nie 
odpowiedział na prośby o 
uszczegółowienie lokalizacji zadań w 

ramach projektu, co uniemożliwia 
zbadanie możliwości jego wykonania  
oraz uniemożliwia dokonanie 
kalkulacji projektu. 

Za – 11 
przeciw – 1 
wstrzymujący – 0 
 

8. OGM/61 Zadbaj o przyszłość, 
zasadź drzewo, 
wykop jezioro. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: wnioskodawca nie 
odpowiedział na prośby o 
uszczegółowienie lokalizacji zadań w 

ramach projektu, co uniemożliwia 
zbadanie możliwości jego wykonania  
oraz uniemożliwia dokonanie 
kalkulacji projektu. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

9. SSGG/0003 Modernizacja 
Obiektu KS Świt 
Szczecin - zadaszona 
trybuna dla 
rodziców przy 
boisku nr 2, 
oświetlenie […] 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: brak zgody zarządcy obiektu na 
realizację zadania. Brak zdefiniowanej 
ogólnodostępności. Brak pewności, że 
będzie ona zapewniona zgodnie z zapisami 
Regulaminu SBO.  

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

10. OGM/0042 Smart3Dtown - 
uszczegółowienie 
smart3Dcity w 
strefie 
Epicenntrum i w 
strefie Starego 
Miasta. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji:  Propozycja w przedmiotowym 
kształcie nie należy do zadań własnych 
miasta, wykazuje natomiast duży 
potencjał komercyjny. Jest to narzędzie do 
uzyskiwania potencjalnie wysokich 
zysków, przez co powinno znaleźć 
inwestora w sektorze prywatnym. Nie do 
końca jasna jest również nieodpłatność 
efektów działania dla mieszkańców 
Szczecina – to właśnie efekty wdrożenia 
narzędzia stanowią o jego komercyjnym 
potencjale i tak właśnie powinny zostać 
wykorzystane. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

11. SMNMMWP 
/0011 

Smart3Dcity/ 
Smart3Dtown/ 
SmartStation - 
Mobilne Recepcje 
Smart Rent System 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Propozycja w przedmiotowym 
kształcie nie należy do zadań własnych 
miasta, wykazuje natomiast duży 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 



na platformach 
Townbook & […] 

potencjał komercyjny. Jest to narzędzie do 
uzyskiwania potencjalnie wysokich 
zysków, przez co powinno znaleźć 
inwestora w sektorze prywatnym. Nie do 
końca jasna jest również nieodpłatność 
efektów działania dla mieszkańców 
Szczecina – to właśnie efekty wdrożenia 
narzędzia stanowią o jego komercyjnym 
potencjale i tak właśnie powinny zostać 
wykorzystane. 

12. TU/0003 Park dla psów – 
wybieg przy ul. 
Kordeckiego 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 

inwestycji: Wskazany teren dz.nr 2/14 z 
obrębu 2254 przy ul. Kordeckiego 
objęty jest ustaleniami szczegółowymi 
planu o symbolu terenu 
elementarnego S.T.1008.KD.GP. 
Ustalenia funkcjonalne przeznaczają 
w/w teren pod drogę publiczną – ulica 
ruchu przyspieszonego. Ustalenia 
sposobu zagospodarowania terenu 
zakazują nowego zagospodarowania 
tymczasowego. Planowana inwestycja 
nie jest zgodna z ustaleniami 
obowiązującego planu. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

13. OGM/0043 PARK ZAMIAST 
ŻWIROWEGO 
PLACU NA 
ŁASZTOWNI. 
Zagospodarowanie 
terenu poprzez 
założenie parku z 
placem zabaw dla 
dzieci i dorosłych 
w portowym 
klimacie. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Działki nr 12/12, 12/22, 12/15, 
12/25 z obr. 1084 leżą w obszarze objętym 
Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego „Międzyodrze Wyspa 
Grodzka – Łasztownia 2” w Szczecinie, 
uchwalonym Uchwałą Nr XII/270/11 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 24 października 
2011 r.,w następujących terenach 
elementarnych: S.M.8019.MC (dz. nr 
12/12), S.M.8069.MC (dz. nr 12/22), 
S.M.8070.MC (dz. nr 12/15), S.M.8071.MC 
(dz. nr 12/25) z przeznaczeniem terenu: 
śródmiejska zabudowa wielofunkcyjna z 
wyłączeniem: produkcji, usług 
produkcyjnych, składowania i 
przeładunku, zawierająca m.in. usługi: 
biurowe, finansowe, businessu, prawne, 
hotelarstwa,gastronomii, rozrywki, 
kultury, edukacji, handlu, usługi sportu, 
rekreacji i turystyki. Proponowane 
zamierzenie: "PARK ZAMIAST 
ŻWIROWEGO PLACU NA ŁASZTOWNI. 
Zagospodarowanie terenu poprzez 
założenie parku z placem zabaw dla dzieci 
i dorosłych" nie zgodne z ustaleniami 
planu miejscowego. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

14. OGM/0049 Szczecin bliżej 
wody - bardziej 

Na listę do głosowania. Za – 11 
przeciw – 0 



bezpieczny wstrzymujący – 1 

15. PŚJKWSZZ 
/0012 

,,Miejsce otwartych 
interpretacji". 
Stworzenie miejsca 
,,rekreacyjno - 
wypoczynkowego" 
na tle dawnego: 
LUFTKURORT i 
LUFTBAD . /Nimb. 
,,Produkcja 
chmurki". Kosmos. 
Żywioły./ 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 

inwestycji:  Na podstawie treści 
wniosku zidentyfikowano jako miejsce 
realizacji: działka nr 784/2 z obrębu 
4015 stanowi własność Skarbu 
Państwa, oddana w trwały zarząd, 
działka nr 784/3 z obrębu 4015 
stanowi własność Skarbu Państwa, 
oddana w trwały zarząd, działka nr 
784/10 z obrębu 4015 stanowi 
własność Skarbu Państwa, oddana w 
trwały zarząd Nadleśnictwu Kliniska. 
Nadleśnictwo nie wyraża zgody na 
nieodpłatne użyczenie działki zgodnie 
z zasadami SBO. Dziaka może być 
udostępniona wyłącznie na podstawie 
umowy dzierżawy, co jest niezgodne z 
Regulaminem SBO. 

Za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

16. OGM/0035 SZCZECIN - stolicą 
Paprykarzu ! 

Na listę do głosowania. za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

17. GU/0005 Nowy park przy ul. 
Cukrowej 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 

inwestycji: Działka nr 2/4 z obrębu 2124 
położona przy ul. Cukrowej stanowi 
teren inwestycyjny Gminy Miasto 
Szczecin. Przedmiotowy teren jest 
przeznaczony do zbycia po uchwaleniu 
m.p.z.p. 

za – 10 
przeciw – 2 
wstrzymujący – 0 

18. OGM/0037 Mobilna łazienka 
dla bezdomnych 

Na listę do głosowania. za – 8 
przeciw – 3 
wstrzymujący – 1 

19. PŁ/0000 Modernizacja ciągu 
pieszego wraz z 
parkingiem na Al. 
Wojska Polskiego od 
Nr134 do skweru 
Badetki i instalacja 
listw ledowych w 
obu jezdniach, przed 
przejściem dla 
pieszych na 
wysokości Nr134 do 
Nr138 

Wycofany przez wnioskodawcę.  

20. SSGG/0002 BUDOWA 22 MIEJSC 
POSTOJOWYCH DLA 
SAMOCHODÓW 
OSOBOWYCH NA 
DZIAŁCE NR 8/39 
OBR. 3056 UL. 
NEHRINGA W 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Działka nr 8/39 z obrębu 
3056 położona przy ul. Nehringa 43 w 
Szczecinie stanowi teren inwestycyjny 
przygotowany do zbycia drodze 
przetargu. 

za – 10 
przeciw – 2 
wstrzymujący – 0 



SZCZECINIE 

21. PŚJKWSZZ 
/0011 

PŁONIA - 
ABRAHAMA 
REWITALIZACJA 
PLACU ZABAW 

Wycofany przez wnioskodawczynię.  

22. OGM/0045 Budowa budynku 
zaplecza socjalno-
rekreacyjnego przy 
kompleksie boisk 
KS Arkonia 
Szczecin 

Wycofany przez wnioskodawcę.  

23. OGM/0055 Mała architektura 
dla wszystkich 
mieszkańców 
Szczecina 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: Wnioskodawca nie 
uzupełnił informacji o konkretnych 
lokalizacjach działań w ramach 
projektu, co uniemożliwia zbadanie 
możliwości jego wykonania w Urzędzie 
oraz uniemożliwia dokonanie 
kalkulacji projektu. Ustawienie 
poszczególnych elementów małej 
architektury na terenie miasta może 
się wiązać z różnymi kosztami – w 
zależności od uwarunkowań lokalizacji. 
W Szczecinie zaprzestano ustawiania 
osobnych koszy na psie odchody, 
ponieważ brak koszta na takie 
zanieczyszczenia mógł sugerować, że 
nie można posprzątać po psie. 
Zanieczyszczenia tego typu należy 
wrzucić do najbliższego śmietnika.  
 
 

za – 7 
przeciw – 5 
wstrzymujący – 0 

24. CE/0001 WINDA 
ZEWNĘTRZNA 
BUDYNKU 
WSPÓLNOTY 
MIESZKANIOWEJ 
BOHATERÓW 
WARSZAWY 93 W 
SZCZECINIE 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka uniemożliwiająca realizację 
inwestycji: projekt nie zapewnia 
spełnienia warunku 
ogólnodostępności dla mieszkańców 
Szczecina. 

za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 

25. ZK/0004 Budowa Parku - 
EcoPolana przy 
ulicach 
Zawadzkiego-
Szafera-Marlicza 

Wycofany przez wnioskodawcę.  

26. PŚJKWSZZ 
/0002 

Zakup 
umundurowania 
specjalnego dla 
ratowników z 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w 
Szczecinie-
Śmierdnicy oraz 

Na listę do głosowania. za – 12 
przeciw – 0 
wstrzymujący – 0 



czujników tlenku 
węgla dla 
mieszkańców 
Szczecina. 

 

Zgłoszono wniosek, aby firma informatyczna dostarczająca aplikację do obsługi SBO wprowadziła dla 

Zespołu Opiniującego możliwość filtrowania projektów po statusach.  

Na tym posiedzenie zakończono. 


