
 

 

 

 

Szczecin, 18.10.2021 r. 

 

 

PROTOKÓŁ Z XXIV POSIEDZENIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO  

(18 PAŹDZIERNIKA 2021 R) 

 

Data posiedzenia: 18.10.2021 r. 

Początek posiedzenia: 18.10 godz.16:02. Posiedzenie zostało przeniesione na godzinę 
16:15 z uwagi na barak kworum. 
Zakończenie posiedzenia: 18.10 godz. 17:08 

Prowadzący posiedzenie: Jarosław Warchoł – Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego 

Forma posiedzenia: zdalna (za pośrednictwem aplikacji Zoom); transmisja obrad w czasie 
rzeczywistym na stronie WWW.sbo.szczecn.eu za pośrednictwem serwisu YouTube (z 
przyczyn technicznych transmisja nie mogła się odbyć przez BIP) 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zespołu Opiniującego: 4 osób (w trakcie 
sprawdzania kworum). Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Podczas posiedzenia 
liczba członków obecnych zmieniała się. 

Pozostali uczestnicy posiedzenia: pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego: Agnieszka 
Ilczyszyn, Wiktoria Zacha; Piotr Spunda; pracownicy jednostek miejskich: przedstawiciel 
Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji Tomasz Pukszta; przedstawicielki 
Zakładu Usług Komunalnych: Bożena Kostrzewska i Izabela Lipińska 

 

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  

1. BK/0004 
SKOKI NARCIARSKIE 

DLA KAŻDEGO - budowa 

Zweryfikowany 

negatywnie  

Negatywna 

opinia MOSRiR 

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.sbo.szczecn.eu/


dwóch całorocznych 

skoczni narciarskich K-4 i 

K-15 

2. GU/0005 

Budowa oświetlenia w 

Parku Przygodna w tym 

placach zabaw, ciągu ulicy 

Przygodna od Ku Słońcu 

do Taczaka, na wybiegu 

dla psów przy ul. 

Przygodna, wzdłuż 

łącznika między 

Przygodną. 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Negatywna 

opinia ZUK i 

ZDiTM 

3. SSGG/0005 

Stworzenie terenów 

spacerowych i rekreacji 

przy ulicy Strzałowskiej 

Zweryfikowany 

negatywnie 

Negatywna 

opinia ZUK 

4. CE/0001 Śmietniki podziemne 
Zweryfikowany 

negatywnie 

Negatywna 

opinia WGK 

5. SM/0002 

Miejskie Punkty 

Elektroodpadów na 

Osiedlu Słoneczne 

Zweryfikowany 

negatywnie  

Negatywna 

opinia WGK 

6. PŚJKWSZZ/0008 

WIELGOWO I 

SŁAWOCIESZE DLA 

WSZYSTKICH - kort 

tenisowy, remont placu 

zabaw, boisko do 

siatkówki plażowej, 

siłownia pod chmurką, 

miejsce ogniskowe, 

kwietniki 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

7. OGM/0033 
WIRTUALNE MUZEUM 

POGONI SZCZECIN 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

8. ŻKPZ/0004 

UPORZĄDKOWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

STAWU PRZY TORACH 

W SZCZECINIE 

ZDROJACH PRZY ULICY 

OSIEDLEŃCZEJ I 

PRZYTULNEJ. 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

9. SMNMMWP/0006 

Morska strefa aktywności i 

rekreacji na Wyspie 

Grodzkiej - Plaża 

Szczecin 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

10. BK/0003 

EKO-ścieżka do Puszczy 

Bukowej przy ul. 

Świętochowskiego 

Zweryfikowany 

pozytywnie  

  



6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie posiedzenia. 
 
 
Przebieg spotkania:  
 

Ad. 1  

Spotkanie otworzył Pan Jarosław Warchoł – Przedstawiciel Zespołu Opiniującego.  

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 

Jarosław Warchoł – Przedstawiciel Zespołu Opiniującego przedstawił planowany porządek 

obrad. Następnie członkowie głosowali nad zatwierdzeniem porządku obrad. 

Porządek obrad został przyjęty bez zmian. (4 głosy za, 1 wstrzymujący się). 

  

Ad. 3 

Członkowie Zespołu głosowali w sprawie przyjęcia protokołu z XXIII posiedzenia  Zespołu 

Opiniującego z dnia 14.10.2021 r. 

Protokół został zatwierdzony ze zmianą (dopisanie wniosku członka Zespołu 

Opiniującego Adama Kopcińskiego-Galika „o równe traktowanie autorów”) – 4 głosy 

za; 1 wstrzymujący się. 

 

Ad. 4 

Brak wniosków. 

 

Ad. 5 

Procedowano poniższe projekty zgłoszone w ramach SBO 2022: 

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

  Uwagi  

1. BK/0004 

SKOKI NARCIARSKIE 

DLA KAŻDEGO - budowa 

dwóch całorocznych 

skoczni narciarskich K-4 i 

K-15 

Zweryfikowany 
negatywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 1 
Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania – 4 
Zatwierdzony  



na listę do 
głosowania - 0 

2. GU/0005 

Budowa oświetlenia w 

Parku Przygodna w tym 

placach zabaw, ciągu ulicy 

Przygodna od Ku Słońcu 

do Taczaka, na wybiegu 

dla psów przy ul. 

Przygodna, wzdłuż 

łącznika między 

Przygodną. 

Zweryfikowany 
negatywnie 

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

3. SSGG/0005 

Stworzenie terenów 

spacerowych i rekreacji 

przy ulicy Strzałowskiej 

Zweryfikowany 
negatywnie 

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

4. CE/0001 Śmietniki podziemne 
Zweryfikowany 
negatywnie 

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

5. SM/0002 

Miejskie Punkty 

Elektroodpadów na 

Osiedlu Słoneczne 

Zweryfikowany 
negatywnie 

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

6. PŚJKWSZZ/0008 

WIELGOWO I 

SŁAWOCIESZE DLA 

WSZYSTKICH - kort 

tenisowy, remont placu 

zabaw, boisko do 

siatkówki plażowej, 

siłownia pod chmurką, 

miejsce ogniskowe, 

kwietniki 

Zweryfikowany 
pozytywnie 

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



7. OGM/0033 
WIRTUALNE MUZEUM 

POGONI SZCZECIN 

Zweryfikowany 
pozytywnie 

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

8. ŻKPZ/0004 

UPORZĄDKOWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

STAWU PRZY TORACH 

W SZCZECINIE 

ZDROJACH PRZY ULICY 

OSIEDLEŃCZEJ I 

PRZYTULNEJ. 

Zweryfikowany 
pozytywnie 

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

9. SMNMMWP/0006 

Morska strefa aktywności i 

rekreacji na Wyspie 

Grodzkiej - Plaża 

Szczecin 

Zweryfikowany 
pozytywnie 

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

10. BK/0003 

EKO-ścieżka do Puszczy 

Bukowej przy ul. 

Świętochowskiego 

Zweryfikowany 
pozytywnie 

Wstrzymuje się 
od głosu - 0 
Do ponownej 
weryfikacji - 0 
Odrzucenie  
z możliwością 
odwołania – 0 
Zatwierdzony  
na listę do 
głosowania – 6 
 
(Członek 
zespołu zmienił 
swój głos na 
chacie) 

 

Ad. 6  

Brak wniosków. 

 

Ad. 7  



Na tym spotkanie zakończono o godzinie 17:08 

Lista obecności stanowi osobny załącznik do protokołu.  

 

Członek Zespołu Opiniującego w dniu 25 października 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: 

Wiktoria Zacha       Magdalena Błaszczyk  

Biuro Dialogu Obywatelskiego     Dyrektor Biura Dialogu 

Obywatelskiego      Obywatelskiego 

 

  



Załącznik do protokołu z XXIV posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 18.10.2021 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 25.10.2021 r. zgłosił zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem do 

głosowania z posiedzenia z dnia 18.10.2021 r. 

 
 
Zdanie odrębne do projektu SMNMMWP/0006 Morska strefa aktywności i rekreacji na 
Wyspie Grodzkiej - Plaża Szczecin 
 
[1] Adam Kopciński-Galik:  Zadanie zgłoszone przez radnego Platformy Obywatelskiej 
Łukasza Kadłubowskiego zostało zakwestionowane przez dwie jednostki merytoryczne.  
        
[2] Pani Joanna Łukasiewicz z Wydziału Gospodarki Komunalnej oceniła, że: 
        
       „Mała szczegółowość w opisie projektu nie pozwala na oszacowanie kosztów realizacji 
zadania.  
        
       Mając na uwadze powyższe, na etapie realizacji zadania możne pojawić się 
konieczność zmniejszenia zakresu projektu celem dostosowania do zabezpieczonej  puli 
finansowej, przeznaczonej na realizację zadania lokalnego.” 
        
[3] Podobnej oceny dokonał pan Leopold Korytkowski z Żeglugi Szczecińskiej: 
        
       „Koszty zostały wycenione pobieżnie. Kwota ogólna za dana pozycje nie pozwala na 
dokładne określenie kosztów. 
        
       Kosztorys zrobiony na zasadzie wrzucę wysoka kwotę - pewnie wystarczy. 
        
       Jedyna kwota o której mogę rozmawiać to koszt projektu - z reguły szacuje się go na 3-
7% wartości inwestycji - w związku z czym uznaje oszacowanie na poziomie 30.000 zł za 
prawidłowe i wystarczające. 
        
       Uważam, ze wnioskodawca powinien doprecyzować szczegóły projektu” 
        
[4] Co istotne powyższa weryfikacja została dokonana nie przed, a właśnie po zmianach 
wprowadzonych przez radnego Łukasza Kadłubowskiego, zatem dotyczyła ostatecznej 
wersji projektu.  
        
[5] Zarzut niedoszacowania kosztów, czy wręcz użycie wprost stwierdzenia, że „na etapie 
realizacji zadania możne pojawić się konieczność zmniejszenia zakresu projektu” narusza 
nie tylko zapisy regulaminu sbo, ale i także ustawę o samorządzie gminnym, której art 5a ust 
4 stanowi, że „Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać 
lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego”. 
        
       Skoro koszty nie zostały w całości oszacowane przez jednostki merytoryczne, wbrew ich 
przypuszczeniom zakres zadania zgłoszonego przez radnego Kadłubowskiego nie tylko 
może nie być  zmniejszony, ale wręcz jak nakazuje ustawa może być drastycznie 
powiększony – o ile brak realizacji tych części zadania powodować będzie istotne zmiany w 
projekcie, na które przecież głosowali mieszkańcy.  
        



[6] W świetle tego bezpodstawnym było weryfikowanie przez jednostki merytoryczne 
pozytywnie projektu zweryfikowanego w niekompletny sposób i budzącego powyższe 
wątpliwości samych tychże jednostek merytorycznych. Niestety na posiedzeniu nie byli 
obecni urzędnicy, którzy mogliby te wątpliwości wyjaśnić, dlaczego mimo to cały projekt 
został zweryfikowany pozytywnie. 
        
[7] Co istotne w przypadku autorów innych projektów urzędnicy weryfikują ich projekty w 
wyjątkowo nadgorliwy sposób, często doszukując się kosztów, których nie doszukiwali się w 
przypadku innych analogicznych projektów, a następnie te wątpliwości rozstrzygają na 
niekorzyść autorów zadań. Tymczasem w kolejnym z licznych projektów radnego Platformy 
Obywatelskiej Łukasza Kadłubowskiego, w których występują niemal za każdym razem 
uwagi, mimo tych poważnych zastrzeżeń projekt został zweryfikowany przez urzędników 
pozytywnie. W mojej ocenie nosi to znamiona dyskryminowania jednych autorów zadań oraz 
faworyzowania innych, co podważa zaufanie do idei budżetu obywatelskiego oraz 
urzędników i to tym bardziej, że autor dopuszczonego projektu jest radnym rządzącej koalicji. 
 
[8] Wobec powyższych szeregu zastrzeżeń i niewyjaśnionych wątpliwości zagłosowałem za 
skierowaniem zadania do ponownej weryfikacji. 
         
       Adam Kopciński-Galik 

 


