Urząd Miasta Szczecin
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099
bop@um.szczecin.pl - www.szczecin.pl/bop

Szczecin, 13 czerwca 2016 r.

Protokół z VII spotkania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania
i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok

Sprawy merytoryczne:
Przewodniczący Zespołu odczytał zapisy projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad
i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, odnoszące się do zakresu tych regulacji, które
określi Prezydenta Miasta Szczecin w drodze zarządzenia.
Zagadnienie 1
Propozycja uzupełnienia § 7 ust. 5 projektu uchwały w brzmieniu „5. Listę punktów do
głosowania określa Prezydent w drodze zarządzenia” o zapis „(…) z zapewnieniem
równej dostępności do tych punktów dla wszystkich mieszkańców Miasta”
- zapis ma na celu zobligowanie Prezydenta do zapewnienia większej liczby punktów
do głosowania w stosunku do roku poprzedniego;
- ww. zapis powinien zostać wprowadzony do zarządzenia Prezydenta, nie zaś do projektu
uchwały Rady Miasta Szczecin, zwłaszcza, że Zespół zakończył już nad nią prace (uchwała
została skierowana na sesję Rady Miasta Szczecin zaplanowaną na dzień 21 czerwca br.)
Zagadnienie 2
Zawnioskowanie do Prezydenta Miasta Szczecin o zwiększenie kwoty na realizację
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego
- propozycja zwiększenia kwoty na realizację SBO na 2017 rok do 10 milionów złotych,
- propozycja, aby wysokość SBO określana była co roku procentowo w stosunku do kwoty
budżetu Miasta,
- propozycja pozostania przy dotychczasowej deklaracji Prezydenta Miasta Szczecin, który
zapowiedział, że pula SBO będzie co roku zwiększana o 1 milion złotych, co oznacza,
że w 2020 r. osiągnie wartość10 milionów złotych;
- połączenie dwóch propozycji w tworzonej przez Zespół rekomendacji, mianowicie, aby
zwiększyć kwotę na realizację SBO na 2017 rok do 10 milionów złotych z jednoczesnym
spełnieniem warunku, że kwota ta nie wyniesie mniej niż 0,5 procent budżetu Miasta
Szczecina.
Zagadnienie 3
Formularz zgłoszenia zadania do SBO
- wprowadzenie różnych progów kwotowych do formularza w zależności od kategorii
składnego projektu (ogólnomiejski, dzielnicowy „mały” i dzielnicowy „duży”),

- możliwość podania przez mieszkańca na składanym formularzu dodatkowych linków do
stron internetowych z informacjami dotyczącymi tego projektu,
- propozycja, aby mieszkaniec, który składa projekt zlokalizowany na terenie nie
stanowiącym majątku Miasta, pozyskał wstępną zgodę od zarządcy, bądź właściciela tego
terenu i załączył ją na etapie składania propozycji (informacja w formularzu zgłoszeniowym);
niemniej jednak brak ww. zgody nie może stanowić podstawy do odrzucenia projektu przez
jednostkę organizacyjną Miasta lub Gminy.
Zagadnienie 4
Harmonogram SBO
1. Składanie projektów
- wprowadzenie trzytygodniowego, bądź miesięcznego terminu składania projektów
(np. od 5 do 25 września 2016 r. lub od 29 sierpnia do 25 września 2016 r.),
- propozycja, aby składanie projektów w ramach SBO odbywało się w następujących
miejscach: Urząd Miasta Szczecin - Pl. Armii Krajowej 1, Filia UM Szczecin – ul. Rydla
39/40, drogą elektroniczną na maila (bądź internetowo), za pośrednictwem rad osiedli
w godzinach pełnienia przez nie dyżurów,
- propozycja skrócenia czasu składania projektów od 29 sierpnia do 18 września 2016 r.
2. Głosowanie
- głosowanie powinno przebiegać przez okres 2 – 3 tygodni (np. od ostatni tydzień listopada,
dwa tygodnie grudnia),
- głosowanie powinno zostać zorganizowane jak najszybciej; grudniowy termin nie jest
dobrym okresem z uwagi na czas przedświąteczny,
- propozycja terminu głosowania od 21 listopada do 10 grudnia 2016 r.,
Zagadnienie 5
Lista punktów do głosowania
- wprowadzenie min. 1 punktu do głosowania w dzielnicy,
- pozostawienie dotychczasowych punktów do głosowania tj.: Urząd Miasta Szczecin, Filia
Urzędu na Prawobrzeżu, punkty w bibliotekach publicznych, dyżury weekendowe z SBO
w centrach handlowych, Internet oraz dopisanie nowych,
- propozycja utworzenia dodatkowych punktów do głosowania w szkołach i domach kultury
np. z możliwością internetowego oddania głosu,
- utworzenie punktów do głosowania na uczelniach wyższych,
- włączenie rad osiedli do etapu głosowania poprzez organizację punktów do głosowania
w ich siedzibach,
- propozycja, aby rozsądnie decydować o ilości punktów do głosowania z uwagi na
możliwości kadrowe Urzędu - w każdym z punktów do głosowania dyżur może pełnić
wyłącznie osoba upoważniona przez Prezydenta Miasta Szczecin, która przeprowadza
weryfikację uprawnienia do głosowania,
- propozycja, aby utworzyć punkty do głosowania wyposażone w komputery, w których osoby
przeszkolone będą pomagały mieszkańcom zagłosować elektronicznie (wówczas nie będzie
potrzebna weryfikacja przez pracownika Urzędu),

- opracowanie rekomendacji Zespołu dla Prezydenta Miasta Szczecin, aby w okresie
głosowania utworzona była jak największa liczba punktów do głosowania papierowego np.
min. 1 punktu na dzielnicę,
- propozycja realizacji pomysłu polegającego na telefonicznym zgłoszeniu przez mieszkańca
chęci oddania głosu, po którym pracownik Urzędu uda się do tej osoby z kartą oraz urną do
głosowania,
- wniosek, aby zawęzić okres głosowania np. do dwóch tygodni na rzecz organizacji większej
liczby punktów do głosowania w tym czasie,
- w przypadku skrócenia okresu głosowania – konieczne będzie wzmocnienie przez Miasto
promocji SBO, tak aby mieszkańcy wiedzieli, w których tygodniach mogą zagłosować –
wyraźny komunikat medialny,
- propozycja wprowadzenia 10 - dniowego okresu głosowania na projekty SBO w dniach od
14 do 23 listopada 2016 r.
- organizacja minimum 3 lub 5 punktów do głosowania papierowego na dzielnicę,
- punkty do głosowania powinny być czynne przez wszystkie 10 dni trwania głosowania,
minimum 4 godziny dziennie w dwóch przedziałach czasowych od 10:00 do 14:00 lub od
14:00 do 18:00.
Zagadnienie 6
Zbieranie danych osobowych podczas głosowania
- propozycja pozostawienia rozwiązań i zabezpieczeń głosowania z poprzedniej edycji SBO,
- propozycja utworzenia ogólnej rekomendacji Zespołu co do kierunku zbierania danych
osobowych podczas głosowania na SBO: 1. przeprowadzanie weryfikacji danych osobowych
w trosce o uzyskanie wiarygodnych wyników głosowania, 2. Zrezygnowanie z weryfikacji
danych osobowych - szerokie otwarcie głosowania z zachowaniem anonimowości
głosującego, kosztem ewentualnych nadużyć i uzyskania niewiarygodnych wyników
głosowania.
Zagadnienie 7
Liczba głosów do oddania na poszczególne projekty podczas głosowania
- propozycja, aby wzorem Trójmiasta wprowadzić punktowy system głosowania, polegający
na przekazaniu w dyspozycję każdego mieszkańca 5 punktów do głosowania, które będzie
mógł dowolnie rozdysponować na wskazane przez siebie projekty,
- propozycja oddania 1 głosu na zadania ogólnomiejskie, 1 głosu na zadania dzielnicowe
„duże” oraz 1 głosu na zadania dzielnicowe „małe” (łącznie 3 głosy),
- propozycja następującego rozłożenia głosów: 1 głos na projekty ogólnomiejskie, po jednym
głosie na kategorię projektów dzielnicowych „małych” i „dużych” w każdej dzielnicy
(tj. po dwa głosy na dzielnicę) - łącznie do dyspozycji 9 głosów,
- pozostawienie dotychczasowej zasady, że podczas głosowania nie jest brane pod uwagę
to z jakiej dzielnicy pochodzi głosujący; każdy może zagłosować na dowolną dzielnicę.
Przebieg głosowań:
- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za kontynuowaniem dyskusji
w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały zapisów dotyczących większej liczby punktów
do głosowania?”, wynik głosowania: 2 osoby „za”,4 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”,

Zespół zdecydował, że kwestie związane z określeniem przez Prezydenta Miasta
Szczecin punktów do głosowania zostaną wpisane do zarządzenia Prezydenta, a nie
do projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie zasad SBO
- Poddano pod głosowanie propozycję wystosowania przez Zespół rekomendacji
do Prezydenta Miasta Szczecin o zwiększenie kwoty na realizację SBO na 2017 rok
do 10 milionów złotych z jednoczesnym spełnieniem warunku, że kwota ta nie wyniesie mniej
niż 0,5 procent budżetu Miasta Szczecina, wynik głosowania: 10 osób „za”,1 „przeciw”,
1 „wstrzymująca się”
Uzgodniono, że Zespół wystosuje do Prezydenta Miasta Szczecin rekomendację
o zwiększenie kwoty na realizację SBO na 2017 rok do 10 milionów złotych
z jednoczesnym spełnieniem warunku, że kwota ta nie wyniesie mniej niż 0,5 procent
budżetu Miasta Szczecina
- Głosowanie propozycji, aby do miejsc składnia projektów tj. Urząd Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, Filia UM Szczecin – ul. Rydla 39/40, droga elektroniczna na maila (bądź
internetowo) dopisać rady osiedli w godzinach pełnienia przez nie dyżurów,
wynik głosowania: 8 osób „za”,1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”,
Podjęto decyzję, że do ww. miejsc składania projektów w ramach SBO zostaną
dopisane siedziby rad osiedli w godzinach pełnienia przez nie dyżurów
- Głosowanie dwóch ustaleń:
1. Termin składania wniosków wyznacza się od dnia 29 sierpnia do dnia 25 września 2016 r.,
2. Projekty w ramach SBO można składać w następujących miejscach: Urząd Miasta
Szczecin - Pl. Armii Krajowej 1, Filia UM Szczecin – ul. Rydla 39/40, drogą elektroniczną na
maila (bądź internetowo), za pośrednictwem rad osiedli w godzinach pełnienia przez nie
dyżurów”, wynik głosowania: 8 osób „za”,0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”,
Podjęto uchwałę wprowadzającą termin składania wniosków w okresie od dnia 29
sierpnia do dnia 25 września 2016 r. oraz następujące miejsca składania wniosków:
Urząd Miasta Szczecin - Pl. Armii Krajowej 1, Filia UM Szczecin – ul. Rydla 39/40,
wskazany adres mailowy (bądź formularz internetowy), siedziby rad osiedli
w godzinach pełnienia przez nie dyżurów.
- Poprzez reasumpcję poprzedniego głosowania Zespołu w zakresie terminu składania
projektów w ramach SBO, poddano pod głosowanie następującą propozycję: „Czy jesteście
Państwo za tym, aby składanie projektów w ramach SBO odbywało się w okresie
od 29 sierpnia do 18 września 2016 r.?”, wynik głosowania: 10 osób „za”, 1 „przeciw”,
1 „wstrzymująca się”,
Zmieniono termin składania projektów w ramach SBO na okres od dnia 29 sierpnia
do dnia 18 września 2016 r.
- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za tym, aby głosowanie na projekty
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego odbywało się w okresie od dnia 21 listopada do
dnia 10 grudnia 2016 r.?, wynik głosowania: 8 osób „za”, 2 „przeciw”,2 „wstrzymujące
się”,
- Poprzez reasumpcję poprzedniego głosowania Zespołu dotyczącego terminu głosowania
mieszkańców na projekty SBO, poddano pod głosowanie następującą propozycję: „Czy
jesteście Państwo za wprowadzaniem 10 - dniowego okresu głosowania na projekty SBO
w dniach od 14 do 23 listopada 2016 r., wynik głosowania: 11 osób „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymująca się”,
Zespół podjął decyzję, że termin głosowania na projekty w ramach SBO przypadnie
na okres od 14 do 23 listopada 2016 r.

- Głosowanie propozycji, aby w każdej dzielnicy zorganizowanych było minimum 5 punktów
do głosowania papierowego, wynik głosowania: 11 osób „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymująca się”,
Zdecydowano, że w okresie głosowania zostanie zorganizowanych minimum
5 punktów do głosowania papierowego w każdej dzielnicy
- Głosowanie propozycji, aby wszystkie punkty do głosowania były czynne przez cały okres
głosowania tj. przez 10 dni, wynik głosowania: 10 osób „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”,
Ustalono, że wszystkie punkty do głosowania będą czynne przez cały okres
głosowania tj. przez 10 dni
- Głosowanie propozycji, aby wszystkie punkty do głosowania były czynne minimum
4 godziny dziennie, wynik głosowania: 11 osób „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”,
Zdecydowano, że wszystkie punkty do głosowania będą czynne minimum 4 godziny
dziennie
- Głosowanie propozycji, aby wszystkie punkty do głosowania były czynne w następujących
przedziałach czasowych od 10:00 do 14:00 lub od 14:00 do 18:00, wynik głosowania:
10 osób „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”,
Uzgodniono, że wszystkie punkty do głosowania będą czynne w następujących
przedziałach czasowych od 10:00 do 14:00 lub od 14:00 do 18:00
- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za tym, aby pozostawić
dotychczasowy poziom zabezpieczeń podczas głosowania na projekty SBO?”,
wynik głosowania: 10 osób „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”,
Podjęto decyzję, o pozostawieniu dotychczasowego poziomu zabezpieczeń podczas
głosowania na projekty SBO (wzorem edycji SBO 2016)
- Głosowanie propozycji wprowadzenia punktowego systemu głosowania, polegającego na
przekazaniu do dyspozycji każdego mieszkańca 5 punktów do głosowania, które będzie
mógł dowolnie rozdysponować na wskazane przez siebie projekty, wynik głosowania:
2 osoby „za”, 3 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”,
- Głosowanie tezy: „Czy jesteście Państwo za oddaniem do dyspozycji mieszkańców
3 głosów podczas głosowania na projekty SBO: 1 głosu na zadania ogólnomiejskie, 1 głosu
na zadania dzielnicowe „duże” oraz 1 głosu na zadania dzielnicowe „małe”?”,
wynik głosowania: 7 osób „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”,
- Głosowanie propozycji oddania do dyspozycji mieszkańców łącznie 9 głosów
w następującej konfiguracji: 1 głos na projekty ogólnomiejskie, po jednym głosie na kategorię
projektów dzielnicowych „małych” i „dużych” w ramach każdej dzielnicy (po dwa głosy na
dzielnicę), wynik głosowania: 1 osoba „za”, 4 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”,
Zdecydowano, że mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 3 głosy podczas głosowania
na projekty SBO: 1 głos na zadania ogólnomiejskie, 1 głos na zadania dzielnicowe
„duże” oraz 1 głos na zadania dzielnicowe „małe”.
Wnioski formalne:
- wniosek Pana Arkadiusza Lisińskiego o uzupełnienie § 7 ust. 5 projektu uchwały
w brzmieniu „5. Listę punktów do głosowania określa Prezydent w drodze zarządzenia”
o zapis „(…) z zapewnieniem równej dostępności do tych punktów dla wszystkich
mieszkańców Miasta”,

- wniosek Pani Urszuli Pańki o zarekomendowanie Prezydentowi Miasta Szczecin
zwiększenia kwoty na realizację SBO na 2017 rok do 10 milionów złotych,
- wniosek Pana Arkadiusza Lisińskiego, aby wysokość SBO określana była co roku
procentowo w stosunku do kwoty budżetu Miasta Szczecina,
- wniosek Pana Wojciecha Krygiera, aby do miejsc składnia projektów tj. Urząd Miasta
Szczecin - Pl. Armii Krajowej 1, Filia UM Szczecin – ul. Rydla 39/40, droga elektroniczna na
maila (bądź internetowo) dopisać siedziby rad osiedli w godzinach pełnienia przez nie
dyżurów,
- wniosek Pana Wojciecha Krygiera, aby w każdej dzielnicy zorganizowanych było minimum
5 punktów do głosowania papierowego,
- wniosek Pana Arkadiusza Lisińskiego o wprowadzenie punktowego systemu głosowania,
polegającego na przekazaniu do dyspozycji każdego mieszkańca 5 punktów do głosowania,
które będzie mógł dowolnie rozdysponować na wskazane przez siebie projekty,
- wniosek Pana Piotra Bandurki, aby karty oceny zadań sporządzane były przez osoby
opiniujące w sposób rzetelny, czytelny i obiektywny (bez wyrażania prywatnych opinii, czy
preferencji), a także aby zawierały podpisy i pieczątki osób odpowiedzialnych; ponadto karty
oceny zadań powinny być publikowane na stronie Urzędu;
Sprawy organizacyjne:
- zgłoszono uwagę do protokołu z posiedzenia Zespołu z dnia 7 czerwca 2016 r. dotyczącą
skorygowania oczywistej omyłki w zakresie liczby osób wstrzymujących się z „20 osób”
na „2 osoby” przy głosowaniu tezy „Czy jesteście Państwo za przyjęciem w całości projektu
uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin
konsultacji
społecznych
dotyczących
Szczecińskiego
Budżetu
Obywatelskiego
z uwzględnieniem wcześniej wymienionych zmian?”. Skorygowany protokół został
zatwierdzony liczbą głosów: 10 osób “za”, 0 “przeciw”, 2 „wstrzymujące się”,
- w dniu tym Zespół zakończył prace nad regułami Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego,
które zostały wpisane do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego; projekt uchwały procedowany będzie na sesji
Rady Miasta Szczecin w dniu 21 czerwca 2016 r.
Po wejściu w życie ww. uchwały (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego), pozostałe zasady opracowane przez
Zespół zostaną przyjęte w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin.

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych

