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SPOŁECZNYCH W 2017 R.
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1. Podstawa prawna.
ZARZĄDZENIE NR 18/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN, z dnia 28 stycznia 2015 r., w sprawie zasad
współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta
Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin.

2. Zaplanowane konsultacje społeczne w 2017.
W 2017 r. w Urzędzie Miasta Szczecin zaplanowało siedem procesów konsultacji społecznych
koordynowanych przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, ujętych w formie Rocznego Planu
Konsultacji Społecznych. Plan w rozbiciu na Wydziały Urzędu Miejskiego prezentował się
następująco:
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
1. Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Szczecin.
Planowany termin: sierpień-wrzesień 2017.
Planowane działania: zbieranie uwag w formie papierowej lub elektronicznej, spotkanie,
debata, warsztat, spacer studyjny, ankieta, wywiady.
2. Konsultacje społeczne związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Planowany termin: brak.
Planowane działania: zbieranie wniosków do planów, opiniowanie i uzgadnianie projektu
planu, wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, dyskusja publiczna nad jego
ustaleniami, a także zbieranie i rozpatrywanie uwag do powyższego projektu planu.
Konsultacje nie odbyły się.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
3. Konsultacje Społeczne dotyczące projektów statutów osiedli miast.
Planowany termin: 09.01.2017-28.02.2017.
Planowanie działania: otwarte spotkania z mieszkańcami, badanie opinii mieszkańców
Szczecina poprzez umieszczenie projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin na
http://konsultuj.szczecin.pl i przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą formularza
opublikowanego na stronie internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz za pomocą poczty elektronicznej na adres: statutyro@um.szczecin.pl.
4. Konsultacje przewidziane prawem - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko:
„Program ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2021- 2024”.
Planowany termin: sierpień – wrzesień 2017 r.
Planowane działania: Badanie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu dokumentu
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na stronie BIP i przyjmowanie uwag lub co najmniej jedno spotkanie konsultacyjne, na
którym Wykonawca przedstawi założenia Programu i odpowie na zadane pytania.
Wydział Zarządzania Finansami Miasta
5. Przekazywanie wniosków, uwag i opinii do budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok.
Planowany termin: 15.11.-15.12.2017.
Planowane działania: Spotkania z Prezydentem Miasta.
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Planowany termin: marzec – kwiecień 2017.
Planowane działania: Otwarte spotkanie z mieszkańcami.
7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
Planowane terminy: wrzesień - październik 2017 r.
Planowane działania: Badanie opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie
projektu Programu Współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok na
stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin oraz
przyjmowane uwag na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres:
bop@um.szczecin.pl, zebrania z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie
Gminy Miasto Szczecin i przedstawicielami organizacji pozarządowych, wchodzącymi w skład
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

3. Zrealizowane konsultacje społeczne w 2017 r.
1. Konsultacje społeczne w sprawie wyboru koncepcji projektowej dla zadania
„Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy Al. Wojska
Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul.
Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina”.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 440/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 listopada
2016 r.
Działania w ramach konsultacji:
Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 12.12.2016 r. do 11.01.2017 r.
Na stronie internetowej www.konsultuj.szczecin.pl zamieszczone zostały wszystkie
dokumenty związane z inwestycją. Mieszkańcy Szczecina mieli możliwość wniesienia uwag na
piśmie do przedstawionych dokumentów. Uwagi zgłosiło 14. mieszkańców. Zgłaszane uwagi
zostały przekazane do zespołu projektowego firmy BPBK S.A., która wykonała dokumentację
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projektową dla ww. zadania. Swoje uwagi zgłosiły również: Rada Osiedla Głębokie oraz
Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116179.asp
2. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany na terenie Placu Orła Białego i w jego
otoczeniu
Podstawa prawna: Zarządzenie NR 54/17 z dnia 9 lutego 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców Szczecina za
pomocą ankiety dostępnej w wersji elektronicznej na stronie internetowej
http://konsultuj.szczecin.pl. Uwagi można było również składać za pośrednictwem ankiety
w wersji papierowej dostępnej: w budynku Akademii Sztuki przy Placu Orła Białego 2 oraz
w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ulicy Mariackiej 4. W terminie trwania konsultacji
wpłynęło łącznie 790 ankiet.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116216.asp
3. Konsultacje Społeczne dotyczące projektów statutów Osiedli Miasta Szczecin
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 464/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia
2016 r.
Działania w ramach konsultacji:
Konsultacje trwały od 9. stycznia 2017, do 28. lutego 2017. W tym czasie odbyły się dwa
spotkania konsultacyjne: 18. stycznia 2017 r., oraz 4. lutego 2017 r., oba w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Szczecin. Pełna dokumentacja dotycząca konsultowanych zmian znajdowała
się na stronie internetowej: www.konsultuj.szczecin.pl. Uwagi w formie pisemnej od Rad
Osiedli zbierano pocztą elektroniczną oraz w tradycyjnej korespondencji na adres Urzędu
Miejskiego w Szczecinie.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116183.asp
4. Przekazywanie wniosków, uwag i opinii do budżetu Miasta Szczecin na 2018 rok
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 195/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 maja 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Do 14. kwietnia 2017 r. zebrano propozycje inwestycji od Rad Osiedli. Propozycje zostały
omówione na spotkaniu z Prezydentem w maju 2017 r. Odbyły się dwa spotkania
z mieszkańcami: w dniach 12. czerwca 2017 r., oraz 16. września 2017 r., w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Szczecin. W spotkaniu wzięło udział 29 osób.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116219.asp
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5. Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin – II etap
Podstawa prawna: Zarządzenia NR 168/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Konsultacje prowadzono w terminie od 15. maja 2017 r., do 29. września 2017 r. Badano
opinie mieszkańców Szczecina przez umieszczenie 37. projektów statutów Osiedli Miasta
Szczecin na stronach internetowych: http://osiedla.szczecin.pl, http://konsultuj.szczecin.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi do dokumentów przyjmowano za
pośrednictwem formularza zgłoszenia, opublikowanego na wyżej wymienionych stronach
internetowych. Można je było składać również Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
Szczecin.
6. Konsultacje społeczne „Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II; część 10 Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od
al. Bohaterów Warszawy do al. Piastów”
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 190/17 z dnia 15 maja 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Zorganizowano otwarte spotkanie dla mieszkańców, które miało miejsce 30. maja w Sali
Sesyjnej Rady Miasta Szczecin. W spotkaniu udział wzięli: mieszkańcy Szczecina, Marek
Duklanowski - Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Szczecin, Paweł Adamczyk - Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Grzegorz Rychel z firmy Progreg Sp. z o.o.
realizującej dokumentację projektową dla zadania. Spotkanie prowadził Krystian
Wawrzyniak Prezes Spółki „Tramwaje Szczecińskie”. Spotkanie było transmitowane online,
a jego zapis jest udostępniony na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116218.asp
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/5FDF3217888C48A2993B6CB51F3A632C/Rapor
t%20ze%20spotkania%20konsultacyjnego%20z%20dnia%2030%20maja%202017r.pdf
7. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 242/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca
2017.
Działania w ramach konsultacji:
Odbyło się otwarte spotkanie z mieszkańcami 18 czerwca 2017 (niedziela) w Sali Sesyjnej
Urzędu Miasta Szczecin. Przeprowadzono badanie opinii mieszkańców Szczecina poprzez
umieszczenie projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na stronie
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internetowej: http://konsultuj.szczecin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Szczecin. Uwagi mieszkańców były przyjmowane drogą mailową na adres:
bop@um.szczecin.pl.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116223.asp
8. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin
w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2018 rok.
Podstawa prawna: Zarządzenie NR 278/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 czerwca
2017 r.
Konsultacje prowadzone były ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego,
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji
było zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin
w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Działania w ramach konsultacji:
a. Konsultacje prowadzone były w terminie od 1. sierpnia 2017 r., do dnia 8. września 2017 r.
b. Prowadzono badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego przez umieszczenie projektu Uchwały Rady
Miasta Szczecin w sprawie ww. Programu na stronie http://konsultuj.szczecin.pl.
Przyjmowano uwagi na piśmie za pośrednictwem ankiety (drogą elektroniczną) oraz w formie
papierowej w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin.
c. Zorganizowano dwa zebrania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy
Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
d. W trakcie konsultacji wpłynęły trzy propozycje zmian do zapisów uchwały: od Fundacji Sektor
3, Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych "TWIKS" (sygnowanej także
przed Stowarzyszenie Media Dizajn i Fundację Sektor 3) oraz Zachodniopomorskiego
Oddziału Okręgowego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. Propozycje zostały skierowane do
Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu zaopiniowania.
Informacje na temat procesu konsultacji znajdują się na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116226.asp
9. Konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
Podstawa prawna: Zarządzenia Nr 240/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 czerwca 2017
r. w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru
formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych – Szczeciński Budżet
Obywatelski 2018 w związku z Uchwałą Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca
6

2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Działania w ramach konsultacji:
Zorganizowano spotkania konsultacyjne, w czasie których autorzy projektów zgłoszonych do
Budżetu Obywatelskiego mogli prezentować swoje pomysły trwały od 14. września do
3. października 2017. Spotkania były nowym element Szczecińskiego Budżetu
Obywatelskiego dającym szansę mieszkańcom Szczecina na zapoznanie się z zgłoszonymi
projektami. Odbyło się 9 spotkań – po jednym dla projektodawców w poszczególnych
kategoriach: ogólnomiejskiej, dzielnicowej małej i dużej.
Informacje na temat procesu konsultacji znajdują się na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116224.asp
10. Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Szczecin.
Podstawa prawna: Zarządzenie NR 345/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
a. Otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym został zaprezentowany projekt aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023. Spotkanie odbyło się
10. października 2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia" przy al. Wojska
Polskiego 2 w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
b.

Spacer studyjny z mieszkańcami (7. października 2017 r.) w obszarze rewitalizacji, na którym
zaprezentowane zostały przedsięwzięcia ujęte w projekcie aktualizacji Lokalnego Programu
Rewitalizacji. W spacerze uczestniczyło – 21 osób.

c.

Badania opinii mieszkańców prowadzone przez umieszczenie projektu aktualizacji Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 na stronach internetowych
Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/.
Opinie od mieszkańców były przyjmowanie od 21. września 2017 r., do 20. października 2017
r. Przyjmowano uwagi w formie elektronicznej i papierowej za pomocą przygotowanego
formularza. Był on również dostępny w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin
oraz w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B
w Szczecinie.
Wpłynęło łącznie 15 uwag, w tym 13 złożonych poprawnie na ww. formularzu
konsultacyjnym. Ponadto wpłynęły uwagi zgłoszone przez wydziały i biura Urzędu Miasta
Szczecin oraz zewnętrze instytucje.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116231.asp
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11. Konsultacje społeczne „Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata
2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021- 2024”.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 408/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 września
2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się 3. października 2017 r.,
w sali sesyjnej w Urzędzie Miasta Szczecin.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116230.asp

12. Konsultacje społeczne dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu
Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.
Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 320/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Zorganizowano cztery spotkania: 5. października 2017 r., w Centrum Kształcenia Sportowego
(aula), ul. Rydla 49 w Szczecinie, 10. października 2017 r., w Klubie Delta,
ul. Racławicka 10 w Szczecinie, 23 października 2017 r., w Szkole Podstawowej Nr 59 im.
Bolesława Krzywoustego w Szczecinie, ul. Dąbska 105 w Szczecinie, 27 listopada 2017 r.,
w sali sesyjnej Rady Miasta – spotkanie podsumowujące.
Materiały merytoryczne, szczegółowe informacje na temat omawianych wariantów
oraz zapowiedzi i relacje z poszczególnych spotkań znalazły się na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116227.asp
Przeprowadzono sondę uliczną w dniach między 5. i 19. października 2017 r. Przepytano
łącznie 1510 osób.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116218.asp

13. Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji
dla Miasta Szczecin.
Podstawa prawna: Zarządzenia Nr 416/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 września
2017 r.
Działania w ramach konsultacji:
Zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkańcami, na którym został zaprezentowany projekt
aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023.
Spotkanie odbyło się 10. października 2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej "ProMedia"
przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób.
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Zorganizowano spacer studyjny z mieszkańcami w obszarze rewitalizacji, na którym
zaprezentowane zostały planowane przedsięwzięcia. Spacer odbył się w 7. października 2017
r., ze zbiórką w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi
44B w Szczecinie. Wzięło w nim udział 21 osób.
Przeprowadzono badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie projektu aktualizacji
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017-2023 na stronach
internetowych
Urzędu
Miasta
Szczecin:
http://konsultuj.szczecin.pl
i http://wojskapolskiego.szczecin.eu/. Opinie od mieszkańców przyjmowane były od 21.
września 2017 r., do 20 października 2017 r. Opinie za pośrednictwem ankiet zbierano
również Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin oraz w Punkcie KonsultacyjnoInformacyjnym "ŚRODEK" przy ul. Królowej Jadwigi 44B w Szczecinie. Łącznie wpłynęło
15 uwag, w tym 13 złożonych poprawnie.
Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116231.asp

4. Ewaluacje konsultacji społecznych w 2017
W 2017 r. przeprowadzono łącznie dwie procedury ewaluacji konsultacji społecznych. Obie
przeprowadzone zostały przez zewnętrzne, wyspecjalizowane instytucje. Informacje
uzyskane w ramach ewaluacji stały się punktem wyjścia do wdrożenia działań poprawiających
jakość konsultacji Urzędu Miasta Szczecin z mieszkańcami Szczecina.
1. Ewaluacja procesów partycypacji społecznej, luty - kwiecień 2017. Wykonawca badania:
Konsultujemy. Badania i konsultacje społeczne, dr Maciej Milewicz, Krzysztof Mączka.
Zbadano trzy główne obszary dialogu społecznego: Szczeciński Budżet Obywatelski 2017,
konsultacje społeczne oraz współpracę z radami osiedli w zakresie konsultacji i partycypacji
społecznej.
a. Wnioski z ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017:
- Szczecin na tle innych dużych miast w Polsce ma dość wysoką liczbę zgłaszanych
Przez mieszkańców projektów, choć jest ich zwykle mniej niż we Wrocławiu, Gdańsku
Czy Krakowie (a także nieobjętych analizą Warszawie czy Łodzi).
- Gorzej wygląda liczba projektów wybieranych do realizacji, co wiąże się z jednej
strony z relatywnie niską kwotą SBO, a także procedurami premiującymi raczej
Duże projekty inwestycyjne.
- Frekwencja w głosowaniu w ramach SBO utrzymuje się na dobrym poziomie.
Jeśli chodzi o zgodność SBO ze standardami Budżetów Partycypacyjnych, należy
zwrócić uwagę na konieczność:
- prowadzenia szerszej akcji informacyjno-edukacyjnej na etapie zgłaszania projektów,
- stworzenia przestrzeni do wspólnego wypracowywania projektów przez
mieszkańców,
- dążenia do oceniania projektów tylko pod kątem formalno-prawnym,
- rozważenia pomysłu przeprowadzenia dyskusji publicznej nad projektami,
- uruchomienia publicznie dostępnego systemu monitorowania projektów.
Najważniejsze cele zdaniem uczestników SBO to:
- szansa, by w większym stopniu uwzględnić opinie i potrzeby mieszkańców (86%),
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- okazja do wspólnego zaangażowania się mieszkańców na rzecz jakiegoś projektu
(82%),
- szansa, by bardziej zainteresować się sprawami rad osiedli i miasta (79%),
- SBO gorzej pełni swoje funkcje jako narzędzie budujące zaufanie pomiędzy
mieszkańcami a urzędnikami (43%) oraz jako narzędzie integracyjne, dające szansę
poznania innych mieszkańców (33%),
- czy radnych z danego okręgu (20%).
Promocja i komunikacja społeczna:
- SBO ma ogromny potencjał aktywizujący o czym świadczy fakt, że aż 86% osób
uczestniczących w ewaluacji oceniło tę formułę decydowania o miejskich wydatkach
jako dobry pomysł.
- Mieszkańcy w większości wskazali na narzędzia internetowe jako kanały, z których
czerpali wiedzę o SBO (53%)
- Respondenci pytani o to, w jaki sposób powinien być nagłaśniany SBO wskazywali
głównie na narzędzia internetowe (94-98% wskazań.
- Należy jednak pamiętać, że samą ankietę wypełniały osoby mające dostęp do
Internetu, dla których jest to oczywiste narzędzie komunikacji społecznej
- Jeśli chodzi o głosowanie, mieszkańcy najbardziej krytycznie odnoszą się do
rozpropagowania informacji o tym, że ono trwa. Oceny negatywne wystawia aż 43%
badanych
Zgłaszanie projektów:
- Dla 73 % z nich zasady SBO są jasne i czytelne. Przeciwnego zdania było jedynie 14%
badanych.
- Pozytywnie oceniany jest formularz do zgłaszania projektów. Jest on dla 63%
zrozumiały, dla 59% prosty w obsłudze, a dla 62% czytelny
- Najwięcej kłopotów sprawia w nim jednak oszacowanie budżetu projektu (35%
wskazań).
Zespół Opiniujący:
- Docelowo należy rozważyć rezygnację z Zespołu Opiniującego lub zmienić jego
kompetencje przekształcając w Radę ds. Budżetu Obywatelskiego
- Zadaniem Rady byłoby wypracowywanie zasad oraz optymalnych rozwiązań dla SBO,
rozstrzyganie w kwestiach spornych oraz udział w ewaluacji procesu i monitoringu
stanu realizacji projektów
- Osoby zasiadające w takim Zespole lub Radzie nie miałyby prawa zgłaszać projektów
do SBO.
Głosowanie:
- Działania miasta w SBO powinny służyć wyrównywaniu szans wśród uczestników.
Monitoring projektów:
- Prowadzenie monitoringu projektów po zakończeniu każdej edycji wpłynie na wzrost
zaufania do urzędu.
Kwota i ogólna ocena SBO:
Kwestia wielkości kwoty SBO dzieli mieszkańców, choć więcej jest osób, które
uważają, że jest ona niewystarczająca (46%)
Przeciwnego zdania jest 28%.
Ogólna ocena zeszłorocznej edycji SBO jest pozytywna. Uważa tak 57% mieszkańców.
Przeciwnego zdania jest 20%.
b. Najważniejsze wnioski z ewaluacji współpracy z Radami Osiedli:
- Zdaniem 56% radnych osiedlowych na ich terenie odbywają się konsultacje
społeczne. Przeciwną opinię wyraża 24% z nich
- Radni osiedlowi w swojej samoocenie, widzą się jako aktywne podmioty podczas
konsultacji społecznych, angażują się w ich organizację oraz informują o
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nich mieszkańców (60%).
- Drugą rolą jest uczestnictwo w konsultacjach w charakterze opiniującego miejskie
projekty (48%).
- W najmniejszej liczbie przypadków oceniają się jako niezaangażowanego
obserwatora (20%).
- W rozmowach indywidualnych dominuje jednak poczucie umiarkowanego wpływu
na sprawy miejskie.
- Aż 80% radnych osiedlowych wyraża gotowość do włączenia się w konsultacje
społeczne prowadzone przez miasto. Przeciwnego
zdania jest 16% badanych.
c.

Najważniejsze wnioski z ewaluacji konsultacji społecznych.
Mocne strony konsultacji:
- Silne upodmiotowienie: inicjatywa konsultacyjna po stronie mieszkańców (400
podpisów), radnych (4 radnych), rad osiedli i ciał doradczych (§5 p. 2).
- Określenie szerokiego katalogu narzędzi konsultacyjnych.
- Obowiązek ewaluacji konsultacji społecznych.
Słabe strony konsultacji:
- Przewlekłość procedury: 30 dni decyzji na przeprowadzenie konsultacji po złożeniu
wniosku mieszkańców, bez wskazania w jakim terminie od tej daty mogłyby się odbyć
konsultacje oraz dodatkowe związane aktem w postaci Zarządzenia Prezydenta.
- Mała elastyczność. Związanie się 30. dniowym terminem wyłożenia dokumentu,
zwłaszcza w przypadku badań ankietowych.
- Nadużycia pojęciowe: określenie zbierania opinii do dokumentów „badaniem opinii
mieszkańców”.
Szczegółowy raport z ewaluacji znajduje się pod adresem:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/AEB2C3C60684440689C232C27BFCC06A
/Ewaluacja%20proces%C3%B3w%20partycypacji%20spo%C5%82ecznej_RAPORT%20v
er2.pdf

2. Przeprowadzono również szczegółową ewaluację Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego, edycji 2017. Zadanie wykonała Pracownia Badań i Innowacji
Społecznych Stocznia, na zlecenie Biura ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
Szczecin. Przedmiotem raportu jest ocena przebiegu i skutków Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego na podstawie zebranego materiału empirycznego. Badanie
zostało przeprowadzone w okresie od kwietnia do maja 2017. Raport zawiera wnioski
z badania oraz rekomendacje dla przyszłych edycji Budżetu Obywatelskiego. Mają one
zarówno charakter operacyjny (są wskazówkami dla Urzędu Miasta jak skuteczniej może
przeprowadzić proces w kolejnej edycji SBO), jak i strategiczny (dotyczą zmian
postulowanych na szerszą skalę, w perspektywie kilku kolejnych edycji Budżetu).
Dokument podsumowujący ewaluację znajduje się pod adresem:
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/299B0770903549AABC46BE755DACF37B/R
aport%20z%20ewaluacji%20Szczeci%C5%84skiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskie
go.pdf

11

5. Podsumowanie
Łącznie w 2017 r. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych we współpracy z Wydziałami
merytorycznymi Urzędu Miasta Szczecina przeprowadziło 13. procedur konsultacji
społecznych. Pierwotnie planowano przeprowadzenie 7. procesów konsultacyjnych.
Jedne z konsultacji zaplanowanych na 2017 rok nie odbyły się. Poza zaplanowanymi
konsultacjami przeprowadzono dodatkowo 7 niezaplanowanych procedur:
1. Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Szczecin.
2. Konsultacje społeczne dotyczące „Koncepcji Przebiegu Drugiego Etapu Szczecińskiego
Szybkiego Tramwaju”.
3. Konsultacje społeczne dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.
4. Konsultacje społeczne „Przebudowa torowisk tramwajowych – ETAP II; część 10 Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Jagiellońskiej od al. Bohaterów
Warszawy do al. Piastów.”
5. Projekty Statutów Osiedli Miasta Szczecin – II etap.
6. Konsultacje społeczne w sprawie wyboru koncepcji projektowej dla zadania „Węzeł
przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego/ul.
Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic
administracyjnych Szczecina”.
7. Konsultacje społeczne dotyczące zmiany na terenie Placu Orła Białego i w jego otoczeniu.
Przeprowadzono dwie procedury ewaluacji procesów konsultacyjnych.
Od 1. lutego 2018 Biuro ds. Organizacji Pozarządowych przemianowano na Biuro Dialogu
Obywatelskiego. Poczynając od tego momentu konsultacje realizowane w Urzędzie Miasta
Szczecin prowadzone są w ramach tej jednostki.
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