
 

 

 

 

Szczecin, 15.09.2022 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z XII POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO (15 WRZEŚNIA 2022 R.) 

 

Data posiedzenia: 15.09.2022 r. 

Początek posiedzenia: godz. 16:00 - Posiedzenie zostało przeniesione na godzinę 16:15 z 
uwagi na barak kworum. 
 
Zakończenie posiedzenia: godz. 19:28 

Prowadzący posiedzenie: Łukasz Nowak – Wiceprzewodniczący Zespołu Opiniującego 

Forma posiedzenia: hybrydowa (za pośrednictwem aplikacji Zoom oraz w siedzibie Urzędu 
Miasta Szczecin); transmisja obrad w czasie rzeczywistym na stronie BIP 
www.konsultuj.szczecin.pl za pośrednictwem serwisu YouTube. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu Opiniującego: 5 osób (podczas 
sprawdzania kworum). Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. W trakcie 
posiedzenia liczba członków obecnych zmieniała się. W gmachu Urzędu Miasta obecnych 
było: 

 Członków Zespołu Opiniującego: 2 osoby 

 Mieszkańców: 1 osoba  
 
Pozostali uczestnicy posiedzenia: 

 przedstawiciele jednostek miejskich: Wojciech Ruszała ZBILK. 

 pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego: Wiktoria Zacha, Adam Kulikowski (obecni 
w gmachu Urzędu Miasta) 

 autorzy projektów oraz mieszkańcy. 

 

Agenda 

1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 

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

obrad. 

3. Pytania mieszkańców. 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Dialogu Obywatelskiego  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

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

bdo@um.szczecin.pl   

 

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


4. Rozpatrzenie przez Zespół Opiniujący następujących projektów SBO 2023, 

zweryfikowanych w Urzędzie Miasta Szczecin: 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 

Wynik 

weryfikacji w 

Urzędzie  

  Uwagi  

1.  ŚPŁ/0007 
Plac zabaw dla małego i 

dużego - Plac zabaw za Falą 

Zweryfikowany 

negatywnie 
Negatywna opinia ZBiLK 

2.  OGM/0022 

Nagroda „Betonoza” za 

najlepiej zabetonowaną i 

wyjałowioną z zieleni 

przestrzeń w Szczecinie 

Odrzucony 

formalnie 

Brak oświadczeń 

właścicieli nieruchomości 

dołączonych w terminie 

3.  ŚW/0004 Bezpieczne osiedle Przyjaźni 
Zweryfikowany 

negatywnie 

Negatywna opinia ZDiTM i 

WGK 

4.  OGM/0033 
2023 ROKIEM DANY, ODRY i 

FILIPINEK 

Zweryfikowany 

negatywnie 
Negatywna opinia WK 

5.  
WO/0011 

 

BEZPIECZNY CHODNIK 

PRZY ULICY DUŃSKIEJ 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

6.  OGM/0031 Piastów Music Festival 
Zweryfikowany 

pozytywnie  

7.  POM/0001 

Budowa oświetlenia w ciągu 

chodnika łączącego ul. 

Dunikowskiego z al. 

Powstańców Wielkopolskich w 

Szczecinie 

Zweryfikowany 

pozytywnie 
 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Przebieg spotkania:  
 

Ad. 1  

Spotkanie otworzył Pan Łukasz Nowak - Przewodniczący Zespołu Opiniującego o godzinie 

16:15.  

 

Ad. 2 

Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad, następnie 8 członków Zespołu 

Opiniującego głosowało nad jego zatwierdzeniem: 



- 8 osób za, 

- 0 osób przeciw, 

- 0 osób wstrzymało się. 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian. 

 
Ad. 3 

Autor projektu OGM/0022 pn. „Nagroda „Betonoza” za najlepiej zabetonowaną i wyjałowioną 

z zieleni przestrzeń w Szczecinie” wniósł o przedstawienie załącznika, który nie został 

załączony do projektu. Dyskusja została przeniesiona do momentu rozpatrywania 

przedmiotowego projektu. 

 
Ad. 5 

Procedowano poniższe projekty zgłoszone w ramach SBO 2023: 

 

L.p. Nr projektu Tytuł projektu 
Wynik 
weryfikacji  
w Urzędzie  

  Uwagi  

1. ŚPŁ/0007 

Plac zabaw dla małego i 

dużego - Plac zabaw za 

Falą 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu – 2 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 3 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 2 

2. OGM/0022 

Nagroda „Betonoza” za 

najlepiej zabetonowaną i 

wyjałowioną z zieleni 

przestrzeń w Szczecinie 

Odrzucony 

formalnie 

Głosowanie w przedmiocie 
rozpatrzenia wniosku 
autora o przedstawienie 
niedołączonego do 
projektu załącznika: 
Za – 4   
Przeciw – 5  
 
Głosowanie nad 
projektem: 
Wstrzymuje się od głosu – 2 
Do ponownej weryfikacji – 3 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 4 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 0 
 
Wniosek Członka Zespołu 
Radosława Adamskiego o 
reasumpcję głosowania z 
uwagi na oddany w 
systemie głos Członka 
Zespołu Jarosława 
Warchoła, który nie brał 



udziału w spotkaniu zoom, 
lecz w toku spotkania 
udzielił wyjaśnień 
uczestnikom spotkania 
poprzez połączenie 
telefoniczne – iż  śledził 
obrady ZO poprzez 
transmisję na BIP 
prowadzaną  w czasie 
rzeczywistym, głosował 
poprzez system SBO jak 
wszyscy pozostali 
członkowie ZO w czasie 
omawiania poszczególnych 
projektów. Wniosek został 
odrzucony przez 
prowadzącego spotkanie z 
uwagi na bezpodstawny z 
jednoczesnym wnioskiem o 
opinię prawną w zakresie 
zasadności oddania głosu 
przez Jarosława Warchoła i 
w związku z tym ocenę 
zasadności reasumpcji 
tegoż głosowania.  

3. ŚW/0004 
Bezpieczne osiedle 

Przyjaźni 

Zweryfikowany 

negatywnie 

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

4. OGM/0033 
2023 ROKIEM DANY, 

ODRY i FILIPINEK 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Wstrzymuje się od głosu – 1 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 6 

5. 
WO/0011 

 

BEZPIECZNY CHODNIK 

PRZY ULICY DUŃSKIEJ 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu – 0 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania – 6 
 
Jeden głos za 
zatwierdzeniem na listę 
został oddany na czacie.  

6. OGM/0031 Piastów Music Festival 
Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu – 0 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 7 



7. POM/0001 

Budowa oświetlenia w 

ciągu chodnika łączącego 

ul. Dunikowskiego z al. 

Powstańców 

Wielkopolskich w 

Szczecinie 

Zweryfikowany 

pozytywnie 

Wstrzymuje się od głosu – 0 
Do ponownej weryfikacji – 0 
Odrzucony z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony na listę do 
głosowania - 7 

 

 

Ad. 7  

Wniosek Członkini Zespołu Katarzyny Marcinów o przywrócenie posiedzeń stacjonarnych.   
 
Wniosek Członkini Zespołu Katarzyny Marcinów, aby w posiedzeniach uczestniczyli 
urzędnicy weryfikujący projekty merytorycznie.    
 
Wniosek Członka Zespołu Radosława Adamskiego o rozszerzenie szkolenia dla 
weryfikatorów z zakresu rozumienia istoty SBO w szczególności znaczenia partycypacji 
obywatelskiej oraz kwestii skutków nieobecność weryfikatorów podczas posiedzeń Zespołów 
Opiniujących.  
 
Wniosek Członka Zespołu Radosława Adamskiego o to, aby przedstawiać lub odczytywać 
zastrzeżenia do projektów negatywnie zweryfikowanych w przypadku, gdy nie ma 
weryfikatora, który negatywnie ocenił projekt. 
 
Członek Zespołu Radosław Adamski ponownie złożył wiosek o reasumpcję głosowania nad 
projektem – OGM/0022 – „Nagroda „Betonoza” za najlepiej zabetonowaną i wyjałowioną z 
zieleni przestrzeń w Szczecinie”. Wniosek został odrzucony bez przeprowadzania 
głosowania.   
 
Wniosek Autora projektu OGM/0022 – „Nagroda „Betonoza” za najlepiej zabetonowaną i 
wyjałowioną z zieleni przestrzeń w Szczecinie” o wprowadzenie posiedzeń hybrydowych jako 
zasady oraz aby projekt 1000 drzew dla Szczecina był równolegle rozpatrzony z 
poszanowaniem tych samych zasad co w przypadku weryfikacji projektu Betonoza. Autor 
zawnioskował również aby do opinii prawnej zawrzeć również pytanie „W jakim trybie 
powinny być rozpatrywane wnioski, czy przewodniczący może odrzucić arbitralnie wniosek 
czy każdy musi zostać poddany głosowaniu”.  
 

Ad. 8  

Na tym spotkanie zakończono o godzinie 19:28. 

Lista obecności stanowi osobny załącznik do protokołu.  

 

Rozwinięcia skrótów: 
1. SBO – Szczeciński Budżet Obywatelski 
2. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej 
3. ZDiTM – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego  
4. WGK Wydział Gospodarki Komunalnej 
5. ZBILK – Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
6. WK – Wydział Kultury  
 



 

Protokołowała:      Zatwierdził: 

Wiktoria Zacha       Adam Kulikowski 

Biuro Dialogu Obywatelskiego  Biuro Dialogu Obywatelskiego 

 


