
1. W którym roku w mieście wprowadzono po raz pierwszy Budżet Obywatelski 
/Partycypacyjny/ (dalej: BO/ BP)?  

 
Odp: Pierwsza edycja Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2013 r. 
  
2. Która edycja BO/BP będzie realizowana w 2020 roku? 

 
Odp: Szczeciński Budżet Obywatelski 2021 będzie ósmą edycją projektu. 
  
3. Czy od wprowadzenia w mieście BO/BP narzędzie to  jest wykorzystywane 

nieprzerwanie co roku czy nastąpiły jakieś przerwy? Jeśli nastąpiły jakieś przerwy, 
to kiedy i na jaki okres oraz z jakiej przyczyny?  

 
Odp: Tak, jest wykorzystywane nieprzerwanie co roku. 

  
4. Czy poszczególne edycje BO / BP były przeprowadzone z podziałem na projekty 

dzielnicowe (osiedlowe/ inne) i ogólnomiejskie? Jeśli tak, to jakie to były podziały i z 
jakich aktów prawa miejscowego wynikające oraz w których edycjach je 
zastosowano?  

 
Odp: Edycje Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2016-2019 były przeprowadzone z 
podziałem na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie, natomiast edycja 2020 była 
przeprowadzona z podziałem na projekty lokalne i ogólnomiejskie. 
 
Link do podziału SBO 2020 - https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-
files/SBO2019-pule_srodkow_obszarow_lokalnych.jpg 
Podział SBO 2016 – Dzielnica Północ, Dzielnica Prawobrzeże, Dzielnica Śródmieście i 
Dzielnica Zachód. 

  

5. Jeśli zastosowano podziały m.in. osiedlowe/ dzielnicowe, to czy pokrywały się one z 
obszarem wyodrębnionych formalnie jednostek pomocniczych? 

 
Odp: W przypadku dzielnic były to 4 największe dzielnice miasta, natomiast w przypadku 
obszarów lokalnych – w edycji SBO 2020 skorzystaliśmy z 22 obszarów lokalnych, które 
stanowiły obszary osiedli Szczecina lub agregatów osiedli. 

  
6. Czy zastosowano inne niż terytorialne podziały (np. budżet dzieci i młodzieży/ 

budżet dla szkół/ projekty miękkie i twarde/ inne)? Jeśli tak, to w przypadku których 
edycji zastosowano jakie podziały i z jakich aktów prawa miejscowego wynikały? 

 
Odp: Koncepcja Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego została w całości wypracowana 
przez Młodzieżową Radę Miasta Szczecin. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, uczniowie 
mogą zgłaszać projekty w dwóch kategoriach. Pierwsza z nich to tzw. działania twarde, w 
ramach którego mogą zostać zrealizowane takie projekty jak na przykład doposażenie 
pracowni tematycznych czy też stworzenie stref wypoczynku w placówkach. Drugi obszar to 
tzw. projekty miękkie. W jego ramach uczniowie mogą starać się na przykład o 
zorganizowanie ciekawych szkoleń czy też konferencji tematycznych. Należy zwrócić uwagę 
na istotny fakt, że Młodzieżowy Budżet Obywatelski jest oddzielną procedurą od 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ponieważ nie funkcjonuje na podstawie ustawy o 
samorządzie gminnym i uchwale dot. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. 
  
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131182.asp?soid=1E9AB1587CA44F0DAC968082714549
DE 
 Zarządzenie Nr 123/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2019 r. 
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http://bip.um.szczecin.pl/files/BDA4C40B168E4C3F8268E786E3D8446D/MBO_2019_123.1
9.pdf 

  
7. Jakie  partycypacyjne narzędzia praktykuje się lub praktykowało w ramach 

procedury BO / BP w mieście w poszczególnych edycjach (m.in. warsztaty, 
konsultacje społeczne, spotkania robocze z mieszkańcami)? Proszę o wskazanie 
tych narzędzi i przyporządkowanie ich do poszczególnych edycji.  

 
Odp: SBO2014 - Konsultacje społeczne 
SBO 2015 - Konsultacje społeczne, otwarte spotkania z mieszkańcami zwane spotkaniami 
konsultacyjnym, badanie opinii mieszkańców Szczecina poprzez przyjmowanie uwag na 
piśmie za pomocą formularza  
http://konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/zarzadzenie_21_14_w_spr__zasad_sbo_20
15.PDF 
http://konsultuj.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/Zarzadzenie_35_14_w_spr__zmiany_zasad
_SBO_2015_podpisany.pdf 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116056.asp 
SBO 2016 - otwarte spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin, badania opinii 
mieszkańców Szczecina poprzez przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą "Ankiety 
ewaluacyjnej II edycji budżetu obywatelskiego w Mieście Szczecinie na 2015 rok 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116088.asp 
SBO 2017 - Konsultacje społeczne, otwarte spotkania z mieszkańcami Miasta Szczecin  
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116146.asp 
SBO 2018 - konsultacje społeczne, spotkania projektowe, spotkania z mieszkańcami Miasta 
Szczecin 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116224.asp 
SBO 2019 -konsultacje społeczne, otwarte spotkanie z mieszkańcami Miasta Szczecin 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116233.asp 
SBO 2020 -konsultacje społeczne, spotkania z mieszkańcami, warsztaty 
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116244.asp  
https://sbo.szczecin.eu/node/12 

 
  

8.      Jakie łączne kwoty w poszczególnych latach funkcjonowania BO / BP zostały 
przeznaczone na to zadanie? Jaki stanowiły orientacyjny procent budżetu miasta w 
poszczególnych przypadkach (edycjach)? Proporcje te można podać w przybliżeniu 
biorąc pod uwagę np. dane z odpowiedniej uchwały budżetowej podjętej przez radę. 
 
Odp: SBO 2014 – 5 000 000 zł 
SBO 2015 – 5 000 000 zł 
SBO 2016 – 6 000 000 zł 
SBO 2017 – 7 000 000 zł 
SBO 2018 – 8 000 000 zł 
SBO 2019 – 9 000 000 zł 
SBO 2020 – 12 720 000 zł  

 Od edycji 2014 do 2019 Szczeciński Budżet Obywatelski stanowił około 0,2% 
budżetu miasta. Natomiast w edycji 2020, ze względu na obowiązki ustawowe 
wyniosło to 0,5% z ostatniego przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu.   
 

9.      W jakim zakresie wprowadzenie w 2018 r. regulacji BO do ustawy o samorządzie 
gminnym wpłynęło na zmianę regulacji lokalnych w Państwa mieście? Proszę wskazać 
elementy procedury lokalnej, które stały w sprzeczności z ustawą i zostały przez Państwa 
zmodyfikowane w związku z nowelizacją.  
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 Odp: Na podstawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta 
Szczecin podjęła nową uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania 
Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – link do aktu prawnego: 
https://sbo.szczecin.eu/sites/default/files/inline-files/Regulamin_SBO_Uchwala.pdf . Uchwała 
przewidywała, że każda osoba fizyczna, która mieszka na terenie Szczecina a nie jest w 
mieście zameldowana, może brać udział w procesie Szczecińskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Powstały 22 obszary lokalne odpowiadające osiedlom lub agregatom 
osiedli.   
 

10.  Proszę o przesłanie pełnej dokumentacji wszystkich edycji BO / BP w mieście, w tym 
regulaminów i innych procedur (zarówno uchwał rady i zarządzeń organu 
wykonawczego). W razie zamieszczenia ich na dedykowanej stronie internetowej / w BIP 
proszę o wskazanie dokładnych linków do każdej z edycji BO / BP. Będę wdzięczna za 
wskazanie „aktywnych linków”, w które można kliknąć. Wstawianie ich do pisma, które 
następnie jest skanowane i wysyłane mailem bardzo utrudnia dotarcie do danych.  
 
SBO 2014 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116034.asp 
SBO 2015 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116061.asp 
SBO 2016 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116089.asp 
SBO 2017 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116146.asp 
SBO 2018 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116224.asp 
SBO 2019 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116233.asp 
SBO 2020 - http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116244.asp 
 
Pod ww. linkami znajdują się dokumenty przeprowadzonych edycji SBO, w tym 
regulaminów i innych procedur. 

  
11.  Jaka komórka organizacyjna urzędu i jak usytuowana w jego strukturze jest 
odpowiedzialna za planowanie procesów związanych z BO / BP w mieście? Jak liczny 
jest zespół urzędniczy obsługujący procesy BO / BP w mieście?  
 
Odp: Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za planowanie 
procesu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego jest Biuro Dialogu Obywatelskiego. 
Zespół SBO w Biurze Dialogu Obywatelskiego stanowi 5 osób. Natomiast funkcjonuje w 
Urzędzie Miasta międzywydziałowy zespół ds. SBO, w którego działaniach uczestniczą 
przedstawiciele ponad 20 jednostek Miasta. 
  
12.  Proszę o wskazanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail i stanowiska 
służbowego osoby odpowiedzialnej za BO / BP w mieście.  
 
Jakub Baranowski, 91 424 5915, jbaranows@um.szczecin.pl, podinspektor ds. budżetu 
obywatelskiego 
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