
 

 

 

 

Szczecin, 9.11.2020 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA ZESPOŁU ODWOŁAWCZEGO  

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 

 

Data posiedzenia: 5-6.11.2020 r. 

Początek posiedzenia – 5.11 godz. 16:00 

Zakończenie posiedzenia – 6.11 godz. 17:00 

Prowadzący posiedzenie: Radosław Adamski – Przewodniczący Zespołu Odwoławczego 

Forma posiedzenia: zdalna (za pośrednictwem aplikacji Zoom); transmisja obrad w czasie 
rzeczywistym na stronie BIP www.konsultuj.szczecin.pl.  

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu Odwoławczego: 6 osób oraz osoby zaproszone, w 
tym Liderzy projektów. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Obecność uczestników 
potwierdza podpisem Przewodniczący Zespołu Odwoławczego.  

Pozostali uczestnicy posiedzenia: Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, 
pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego: Jakub Baranowski, Piotr Spunda;  

 
Planowany porz ądek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie kworum. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad oraz rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 
4. Pytania mieszkańców. 
5. Rozpatrzenie przez Zespół Odwoławczy następujących projektów SBO 2021, dla których wpłynęły 
do Biura Dialogu Obywatelskiego odwołania od decyzji Zespołu Opiniującego o odrzuceniu z 
możliwością odwołania: 

1. OGM/0032 – Nasza Płonia. Zakątki i porty. 
2. ŚPŚZ/0000 – Wymiana nawierzchni jezdni na ul. Felczaka na odcinku od ul. Odrowąża do 

ul. Wąskiej z istniejącej hałaśliwej kostki brukowej, na asfalt celem likwidacji hałasu, który 
jest bardzo dokuczliwy dla mieszkańców zwłaszcza w godzinach nocnych. 

3. OGM/0042 – Prace innowacyjne pod Trasą Zamkową – linowa kładka dla pieszych 
wisząca pomiędzy nitką wjazdową i wyjazdową TZ poprawiająca atrakcyjność turystyczną 
i ułatwienie przy szybkim przedostaniu się na drugą stronę Odry. 

4. OGM/0037 – Prace innowacyjne na Jasnych Błoniach im. św. Jana Pawła II poprawiające 
bezpieczeństwo, renowacja nawierzchni alejek, wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. 
Moniuszki przy ul. Tuwima, wykonanie zatoczki dla autobusu nr 67 w stronę Ronda 
Giedroycia, montaż szerokiej wiaty w przedniej strefie zatoczki, budowa toalety 
stacjonarnej w rejonie parkingu przy ul. Piotra Skargi. 

5. OGM/0038 – Budowa przystanku tramwajowego przy Pl. Zwycięstwa w stronę Pl. 
Kościuszki (przy Kościele Garnizonowym), celem poprawy w komunikacji miejskiej. 
Ułatwienia dla przesiadających się z autobusów przy Medicusie do tramwajów w stronę 
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Gumieniec i Pogoda, łatwiejsze dotarcie do wielu instytucji w tym rejonie: banki, sklepy, 
kina, biblioteka, Urząd Skarbowy i inne. 

6. OGM/0041 – Budowa ekologicznego (za skrzyżowaniem) przystanku autobusowego dla 
linii 107, 101, 63, 58 (przy Leroy Merlin), na ul. Obotryckiej w stronę Pl. Rodła celem 
ułatwienia dojścia do przystanku z marketu Leroy Merlin i z Osiedla przy ul. Jana z 
Czarnolasu oraz poprawy bezpieczeństwa. Istniejący przystanek (przed skrzyżowaniem) 
jest zdewastowany i bardzo oddalony od skrzyżowania.  
 

6. Wolne wnioski. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
 
 
Przebieg spotkania:  
 

Ad. 1  

 

Spotkanie otworzył Przewodniczący ZOD SBO 2021 – Radosław Adamski nie stwierdził kworum 

członków Zespołu Opiniującego o godz. 16:00. Obrady rozpoczęto o godz. 16:15, Osób obecnych na 

posiedzeniu – 6. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 2 

 

Przedstawienie i przyjęcie planowanego porządku obrad. 

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad – 2 osoby za jego przyjęciem.   

Ad.3 

Przyjęto protokół z ostatniego posiedzenia Zespołu Opiniującego. 

Głosowanie – 2 osoby za przyjęciem protokołów. 

Ad. 4 

Ustalono, że żaden mieszkaniec nie wystąpił o dane dostępowe do platformy Zoom w celu zadania 

pytań dotyczących przedmiotu posiedzenia. Sprawdzono skrzynkę poczty elektronicznej Biura Dialogu 

Obywatelskiego i ustalono, że nie wpłynęły pytania od mieszkańców do Zespołu Opiniującego 

dotyczące projektów SBO 2021, będących przedmiotem posiedzenia.  

 

Ad.5 

Opiniowanie projektów SBO 2021 i wyniki głosowania członków Zespołu Opiniującego: 

 

L.p. Nr 
projektu Tytuł projektu 

Wynik 
weryfikacji w 

Zespole 
Opiniuj ącym 

Wynik weryfikacji w 
ZOD 

Uwagi 

Głosowanie  
członków 
Zespołu 

Opiniuj ącego 

1. 
OGM/003

2 
Nasza Płonia. 
Zakątki i porty. 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Do ponownej weryfikacji  
Za: 4 
Przeciw:2 
Wstrzymujący: 0 



2. 
ŚPŚZ/00

0 

Wymiana 
nawierzchni jezdni 
na ul. Felczaka na 
odcinku od ul. 
Odrowąża do ul. 
Wąskiej z 
istniejącej 
hałaśliwej kostki 
brukowej, na asfalt 
celem likwidacji 
hałasu, który jest 
bardzo dokuczliwy 
dla mieszkańców 
zwłaszcza w 
godzinach nocnych. 
 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Odrzucony ostateczne 
Za: 5 
Przeciw:1 
Wstrzymujący: 0 

3. 
OGM/004

2 

Prace innowacyjne 
pod Trasą 
Zamkową – linowa 
kładka dla pieszych 
wisząca pomiędzy 
nitką wjazdową i 
wyjazdową TZ 
poprawiająca 
atrakcyjność 
turystyczną i 
ułatwienie przy 
szybkim 
przedostaniu się na 
drugą stronę Odry. 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Odrzucony ostateczne 
Za: 4 
Przeciw:0 
Wstrzymujący: 1 

4. 
OGM/003

7 

Prace innowacyjne 
na Jasnych 
Błoniach im. św. 
Jana Pawła II 
poprawiające 
bezpieczeństwo, 
renowacja 
nawierzchni alejek, 
wykonanie 
przejścia dla 
pieszych przez ul. 
Moniuszki przy ul. 
Tuwima, wykonanie 
zatoczki dla 
autobusu nr 67 w 
stronę Ronda 
Giedroycia, montaż 
szerokiej wiaty w 
przedniej strefie 
zatoczki, budowa 
toalety stacjonarnej 
w rejonie parkingu 
przy ul. Piotra 
Skargi. 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Odrzucony ostatecznie 
Za: 4 
Przeciw:0 
Wstrzymujący: 0 

5. 
OGM/003

8 

Budowa przystanku 
tramwajowego przy 
Pl. Zwycięstwa w 
stronę Pl. 
Kościuszki (przy 
Kościele 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Odrzucony ostatecznie 
Za: 4 
Przeciw:0 
Wstrzymujący: 0 



Garnizonowym), 
celem poprawy w 
komunikacji 
miejskiej. 
Ułatwienia dla 
przesiadających się 
z autobusów przy 
Medicusie do 
tramwajów w stronę 
Gumieniec i 
Pogoda, łatwiejsze 
dotarcie do wielu 
instytucji w tym 
rejonie: banki, 
sklepy, kina, 
biblioteka, Urząd 
Skarbowy i inne. 

6. 
OGM/004

1 

Budowa 
ekologicznego (za 
skrzyżowaniem) 
przystanku 
autobusowego dla 
linii 107, 101, 63, 
58 (przy Leroy 
Merlin), na ul. 
Obotryckiej w 
stronę Pl. Rodła 
celem ułatwienia 
dojścia do 
przystanku z 
marketu Leroy 
Merlin i z Osiedla 
przy ul. Jana z 
Czarnolasu oraz 
poprawy 
bezpieczeństwa. 
Istniejący 
przystanek (przed 
skrzyżowaniem) 
jest zdewastowany 
i bardzo oddalony 
od skrzyżowania. 

Odrzucony z 
możliwością 
odwołania 

Odrzucony ostateczne 
Za: 2 
Przeciw: 1 
Wstrzymujący: 1 

 
 
Ad. 6 
Wolnych wniosków nie zgłoszono. 

 
Na tym spotkanie zakończono.  

Lista obecności: osobny załącznik do protokołu  

 

Protokołował:      Zatwierdził: 

Jakub Baranowski      Radosław Adamski 

Biuro Dialogu Obywatelskiego     Przewodniczący Zespołu Odwoławczego 


