
 

 

 

 

Szczecin, 09.09.2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z XIV POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO (9 WRZEŚNIA 2021 R.) 

 

Data posiedzenia: 09.09.2021 r. 

Początek posiedzenia: 09.09 godz.16:00. Posiedzenie zostało przeniesione na godzinę 
16:15 z uwagi na barak kworum. 
Zakończenie posiedzenia: 09.09 godz. 17:56. 

Prowadzący posiedzenie: Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego 

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: 1 osoba podczas 
sprawdzania kworum. W trakcie posiedzenia liczba członków obecnych zmieniała się. Lista 
obecności stanowi załącznik do protokołu. 

Pozostali uczestnicy posiedzenia: pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego Agnieszka 
Ilczyszyn, Jakub Baranowski; pracownicy Urzędu Miasta Szczecin: pracownik ZUK Bożena 
Kostrzewska, pracownik BOU Ewa Słodkowska 

 
Agenda 

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 

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

3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń. 

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  

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/


1. 
OGM/0004 

Kładka pieszo-rowerowa 

nad ulicą Zalewskiego w 

ciągu ulicy Fałata. 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Opinia WUiAB  

i BPPM 

2. 
BK/0002 

Romantyczny park przy 

Gwarnej - chodniki, 

oświetlenie i mała 

architektura 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Weryfikacja 

końcowa ZUK 

3. 
ŚPŚZ/0004 

Toaleta publiczna na 

Jasnych Błoniach 

Zweryfikowany 

negatywnie 
Opinia BOU 

4. 
ZK/0005 

Spójne trasy rowerowe dla 

Szczecina. Wojska 

Polskiego. 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Weryfikacja 

końcowa 

ZDiTM 

5. 
OGM/0015 

Spójne trasy rowerowe dla 

Szczecina. Obotrycka. 

Zweryfikowany 

pozytywnie 
  

6. 
OGPKB/0003 

Rewitalizacja obiektu 

sportowego MOSIRu przy 

ul. Modrej 

Zweryfikowany 

pozytywnie 
  

7. 
ŻE/0006 

ŻELECHOWA - ZIELONY 

SŁONECZNY ZAKĄTEK 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

Po ponownej 

weryfikacji 

8. 
ŻE/0003 

Poprawa bezpieczeństwa 

na przejściach dla 

pieszych na osiedlu 

Żelechowa - Hoża, 

Łączna, Krucza, 

Obotrycka, Bogumińska, 

Grzymińska, Robotnicza 

Zweryfikowany 

pozytywnie  
  

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Przebieg spotkania:  
 

Ad. 1  

Spotkanie otworzyła Pani Magdalena Błaszczyk – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego.  

O godzinie 16:00 nie stwierdzono kworum, wobec czego przeniesiono posiedzenie  

na godzinę 16:15. O godzinie 16:15 rozpoczęto posiedzenie bez stwierdzenia kworum 

członków Zespołu Opiniującego. 

 

Ad. 2 



Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, Pani Magdalena Błaszczyk przedstawiła planowany 

porządek obrad oraz złożyła wniosek o rozpatrzenie projektu ŚPŚZ/0004 - Toaleta publiczna 

na Jasnych Błoniach w pierwszej kolejności. 

Następnie członkowie głosowali nad zatwierdzeniem porządku obrad z wprowadzoną 

zmianą. Porządek obrad został przyjęty – 3 głosy za. 

  

Ad. 3 

Członkowie Zespołu głosowali nad zatwierdzeniem protokołu z XII posiedzenia Zespołu 

Opiniującego z dnia 26.08.2021 r.: 

- 4 głosy za przyjęciem protokołu, 

- 1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Członek Zespołu złożył wniosek o uzupełnienie protokołu z XIII posiedzenia Zespołu 

Opiniującego z dnia 2.09.2021 r. o 3 zgłoszone przez niego wolne wnioski. 

 

Ad. 4 

Brak pytań i wniosków mieszkańców. 

 

Ad. 4 

Procedowano poniższe projekty zgłoszone w ramach SBO 2022: 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Wynik 

weryfikacji w 

Urzędzie  

  Uwagi  

1. 
ŚPŚZ/0004 

Toaleta publiczna na 

Jasnych Błoniach 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 1 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 3 
Zatwierdzony 
na listę  
do głosowania - 
1 

2. 
OGM/0004 

Kładka pieszo-rowerowa  

nad ulicą Zalewskiego  

w ciągu ulicy Fałata. 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 1 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 5 
Zatwierdzony 



na listę do 
głosowania – 0 

3. 
BK/0002 

Romantyczny park  

przy Gwarnej - chodniki, 

oświetlenie  

i mała architektura 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 1 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 5 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 0 

4. 
ZK/0005 

Spójne trasy rowerowe  

dla Szczecina.  

Wojska Polskiego. 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 1 
Do ponownej 
weryfikacji - 1 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 4 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 0 

5. 
OGM/0015 

Spójne trasy rowerowe  

dla Szczecina. Obotrycka. 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

 Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 6 

6. 
OGPKB/0003 

Rewitalizacja obiektu 

sportowego MOSIRu  

przy ul. Modrej 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 6 

7. 
ŻE/0006 

ŻELECHOWA - ZIELONY 

SŁONECZNY ZAKĄTEK 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 0 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 6 

8. 
ŻE/0003 

Poprawa bezpieczeństwa  

na przejściach dla 
Zweryfikowany 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 



pieszych na osiedlu 

Żelechowa - Hoża, 

Łączna, Krucza, 

Obotrycka, Bogumińska, 

Grzymińska, Robotnicza 

pozytywnie  Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania - 1 
Zatwierdzony 
na listę do 
głosowania - 5 

 

Ad. 6   

Wolne wnioski: Ad. 3 

 

Ad. 7  

Na tym spotkanie zakończono o godzinie 17:56. 

Lista obecności: osobny załącznik do protokołu.  

 

Członek Zespołu Opiniującego w dniu 13 września 2021 r. zażądał umieszczenia w protokole 

z obrad adnotacji o swoim zdaniu odrębnym wraz z uzasadnieniem, zgodnie z 

przysługującym mu prawem wynikającym z § 6 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 365/21 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i 

Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

2022. Zgłoszone stanowisko stanowi osobny załącznik do protokołu. 

 

Protokołowała:      Zatwierdziła: 

Agnieszka Ilczyszyn      Magdalena Błaszczyk  

Biuro Dialogu Obywatelskiego     Dyrektor Biura Dialogu 

Obywatelskiego       Obywatelskiego 

 

 

  



Załącznik do protokołu z XIV posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 9.09.2021 r. 

Działając na podstawie §6 ust. 4 Załącznika do Zarządzenia Nr 365/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego i Zespołu 

Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, Pan 

Adam Kopciński-Galik w dniu 13.09.2021 r. zgłosił zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem do 

głosowań z posiedzenia z dnia 9.09.2021 r. 

 

Zdanie odrębne do projektu ŚPŚZ/0004 - Toaleta publiczna na Jasnych Błoniach 
 
[1] Adam Kopciński-Galik: Projekt został zweryfikowany negatywnie bezzasadnie, 
ponieważ urzędnicy weryfikujący projekt nie wykazali, jaki zapis regulaminu sbo rzekomo 
został naruszony. W urzędzie miasta wynajmowanych lub udostępnianych było wiele 
pomieszczeń różnym instytucjom (m.in. poczcie, filharmonii, straży miejskiej), a cześć z nich 
nadal jest wynajmowana (m.in. fotograf). Skoro tak olbrzymie powierzchnie były, a niektóre 
mniejsze nadal są udostępnienie, nie powinno być żadnego powodu, dlaczego problemem 
miałoby być wydzielenie niewielkiej toalety dla mieszkańców, zwłaszcza że pomieszczenie 
posiada już teraz odpowiednie przyłącza wodno-kanalizacyjne. 
 
[2] Ponadto skoro wczesnej urząd pozyskał ogrom powierzchni od innych instytucji, tym 
bardziej udostępnienie niewielkiego pomieszczenia na projekt sbo nie powinno stanowić 
problemu. Jeśli rzekomo w urzędzie brakuje powierzchni magazynowych wystarczy 
zlikwidować toaletę z łazienką w gabinecie prezydenta. Prezydent jest takim samym 
urzędnikiem, jak wszyscy inni i nie ma powodu, aby był niezasadnie uprzywilejowany i 
dysponował takim pomieszczeniem wyłącznie dla siebie, nie wspominając już o 
niegospodarnym wykorzystywaniu mienia publicznego. 
 
[3] Stąd nie widząc żadnego naruszenia regulaminu sbo, nie mogłem zagłosować za 
odrzuceniem projektu.   
 
Adam Kopciński-Galik 
 
 
 
Zdanie odrębne do projektu ŻE/0003 - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla 
pieszych na osiedlu Żelechowa - Hoża, Łączna, Krucza, Obotrycka, Bogumińska, 
Grzymińska, Robotnicza 
 
[1] Adam Kopciński-Galik: Zadanie zgłoszone przez radnego Platformy Obywatelskiej 
Łukasza Kadłubowskiego zakłada w swojej części stworzenie jedynie przygotowanie 
koncepcji i dokumentacji przebudowy skrzyżowania , co w ramach środków z budżetu 
obywatelskiego nie zostanie wykonane (pozostanie jedynie na papierze). Jednostki 
merytoryczne nie wypowiadały się, czy i kiedy planują jego wykonanie. Gdyby miały taki 
zamiar, wówczas automatycznie skutkowałoby to zweryfikowaniem negatywnie zadania 
przez naruszenie regulaminu sbo. 
 
[2] W związku tym, że nie ma żadnej gwarancji, czy i kiedy projekt byłby zrealizowany, 
ani czy w takim, a nie innym kształcie – naruszone zostało tu z jednej strony kryterium 
gospodarności, ponieważ wykonany w ramach sbo projekt mógłby nigdy nie zostać 
wykonany (nie było żadnego dokumentu świadczącego o zamiarze jego wykonana w 
przyszłości, nie zarezerwowano na niego środków, sam projekt po wielu latach mógłby 
diametralnie dobiegać od wykonanego w ramach sbo). 



 
[3] Z drugiej strony, gdyby nawet projekt ten został w niedalekiej przyszłości 
zrealizowany, to i tak doszłoby do naruszenia regulaminu sbo, albowiem regulamin nie 
dopuszcza weryfikować pozytywnie zadań, które zakładają wykonanie jednego z etapów 
inwestycji, która w przyszłości będzie wymagała etapów następnych. Dokumentacja 
koncepcji i przebudowy jest jednym z początkowych etapów inwestycji. 
 
[4] Stąd skoro radny Łukasz Kadłubowski chciał w ramach budżetu obywatelskiego 
zrealizować zadanie w całości (a nie wymuszać jego realizację mimo braku na niego 
środków), powinien zwiększyć na jego realizację środki oraz przenieść zadanie do projektów 
ogólnomiejskich. Tak, jak wymagane to było od autorów innych zadań, które nie mieściły się 
w puli projektów, pod rygorem ich zweryfikowana negatywnie. Nikt z urzędników wówczas 
nie proponował innym autorom, żeby zamiast realizacji całego zadania za wyższą kwotę i 
przeniesienia do puli zadań ogólnomiejskich, ograniczyli zakres zadania w części do samego 
projektu. Innym autorom nikt z urzędników nie składał takich propozycji, ponieważ wówczas 
potraktowane byłoby to jako naruszenie regulaminu sbo. Zaznaczę, że proponowanie przez 
urzędników zmian w projekcie przed jego negatywną weryfikacją jest wymogiem regulaminu 
sbo wskazanym w § 17. 
 
[5] Z tego powodu bez wprowadzenia zmian w zdaniu przez autora weryfikowanie go 
pozytywnie i kierowanie na listę do głosowania bez wprowadzenia poprawek było 
niedopuszczalne. Stąd zagłosowałem przeciw stawisku zespołu. 
 
Adam Kopciński-Galik 
 
 
Zdanie odrębne do projektu  Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Wojska Polskiego. 
(ZK/0005) 
 
[1] Adam Kopciński-Galik: Pierwotnie ZDiTM wycenił koszt wykonania zadania na pół 
miliona złotych (róœne 500000zł), co wydawało się kwotą nie tylko absurdalnie zawyżoną, a 
wręcz wyznaczoną nierzetelnie, jakby wziętą z „sufitu”. Po zakwestionowaniu tych „wyliczeń” 
przez autora projektu, ZDiTM zmniejszył swoje oszacowanie do kwoty 260000zł (da razy 
niższej) tak, że wraz z kosztem dokumentacji 40000zł ostatecznie niewiele (ok. 8%) 
przekraczała pulę środków dla obszaru. 
 
[2] Na posiedzeniu nie był obecny żaden przedstawiciel ZDiTM, w związku z czym nie 
mogłem uzyskać wyjaśnienia, dlaczego wykazany przez autora projektu sposób wykonania i 
koszty są zdaniem ZDiTM wciąż nieprawidłowe. 
 
[3] Taki sposób postępowania ZDiTM nie wzbudzał mojego zaufania. Z jednej strony 
podawane były astronomiczne koszty, które później były radykalnie zmniejszane, natomiast 
odniesienia się do kosztów wskazanych przez autora nie było. Z tego powodu zagłosowałem 
przeciw odrzuceniu projektu i wniosłem o skierowanie go do ponownej weryfikacji. 
 
Adam Kopciński-Galik 
 
 


