
 
 
 

 
 

Szczecin, 18.10.2019r.  

 

PROTOKÓŁ 

Z V SPOTKANIA ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO 

SZCZECIŃSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

 

Spotkanie odbyło się dnia 17. października 2019 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Miasta 

Szczecin. 

W obradach udział wzięło  12 członków Zespołu Opiniującego.  

W spotkaniu wziął również udział 1 wnioskodawca, którego projekt został negatywnie 

zweryfikowany w Urzędzie oraz przedstawiciel ZDiTM. 

Protokół z IV spotkania w dniu 10 października 2019 r. został przyjęty  jednogłośnie. 

Członkowie Zespołu Opiniującego przyjęli jednogłośnie wniosek, aby wszystkie projekty 

zweryfikowane w Urzędzie pozytywnie, zostały skierowane na listę do głosowania w ramach 

jednego głosowania.  

Prowadzący obrady: Przewodniczący Zespołu Opiniującego: Jarosław Warchoł. 

Protokolant: Jakub Baranowski, Biuro Dialogu Obywatelskiego UM. 

L. 

p. 

Nr 

projektu 
Tytuł projektu Stanowisko Zespołu Opiniującego Głosowanie 

1. OGM/0066 

Bezpieczna komunikacja 
miejska. Montaż 

stalowych barierek 
ochraniających 

przystanek tramwajowy 
przy pl. Żołnierza w 

stronę Bramy Portowej 
linii 2,3,10. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

działanie w realizacji. ZDiTM w ramach 
zawartej umowy zleci w roku bieżącym 

montaż barierek ochronnych przy 
przystanku komunikacji miejskiej 

tramwajowej Pl. Żołnierza Polskiego 
kierunek Brama Portowa. 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

2. OGM/0068 

Montaż płotów 
stalowych 

osłaniających szklane 
wiaty przystanków 
tramwajowych od 

strony jezdni. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

Nie istnieją podstawy montażu 
wymienionych w projekcie urządzeń. 

Wiata przystankowa sama w sobie 
stanowi element chroniący uczestników 

ruchu przed czynnikami 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

Urząd Miasta Szczecin 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099 

bdo@um.szczecin.pl 
 



atmosferycznymi oraz odgradza ich  
(zwłaszcza w przypadku przystanków w 

pasie między jezdniami) od strony 
pojazdów 

3. BK/0002 
Budowa oświetlenia 

przy ulicy 
Świętochowskiego 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

W pierwszej kolejności należy 
opracować projekt lub chociaż 

koncepcję budowy zgodna z aktualnym 
planem zagospodarowania 

przestrzennego. To jest zadanie 
inwestycyjne i wykraczające poza SBO. 

ZDiTM negatywnie opiniuje na tym 
etapie i bez opracowania docelowej 
koncepcji przebiegu i przekroju drogi 

budowę oświetlenia drogowego. 
Dodatkowo w pierwszej kolejności 
należy opracować taki projekt od 
skrzyżowania z ulica Gwarną do 

Autostrady A6, a dopiero w dalszej 
kolejności wskazany we wniosku dalszy 

odcinek ulicy. 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 1 

4. TU/0002 

Modernizacja odcinka 
chodnika ul Boh. 

Warszawy miedzy 
ulicami Wilków 

Morskich i Ku Słońcu 
polegająca na 

odsunięciu go od 
ściany budynku. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

 
Ze względu na bliskość drzew oraz ich 
rozrośnięty system korzeniowy brak 
możliwości przesunięcia chodnika. 

 

 

Za: 10 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący: 1 

5. DG/0003 

Poo Busters (Kupcio 
Niszczyciele) - 
oczyszczanie 

chodników i miejsc 
zielonych z odchodów 
zwierząt domowych za 
pomocą samojezdnych 

odkurzaczy 
elektrycznych. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

ZDiTM posiada 9 maszyn czyszczących 
chodniki z ekstrementów co zaspokaja 

w pełni potrzeby. 
Wnioskodawca wskazuje tereny zielone, 
ścieżki, chodniki, nie wszystkie te tereny 

są w pasach drogowych, którymi 
zarządza ZDiTM,; np tereny zielone są w 

gestii ZUK , a pozostałe również 
prywatne np. Wspólnot 

Mieszkaniowych, Spółdzielni 
Mieszkaniowych, które zgodnie z 

Uchwałą o utrzymaniu czystości w 
gminach maja obowiązek sprzątać. 

 

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący: 0 

6. SSGG/0004 
DOJAZD SENIORÓW 

DO OGRÓDKÓW 
DZIAŁKOWYCH 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

Konieczna dokumentacja projektowa, koszt 
remontu nawierzchni drogi przy zatoczce 

plus jej budowa ok 65 tys. zł,  
Przejazdy miałyby być realizowane w 

okresie działkowym od 01.04. do 31.10. tj. 

 

Za: 11 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący: 0 



215 dni w określonych godzinach (ok. 09:15 
z przyst. Niemcewicza do ul. 

Golęcińskiej/Leśnej wykonywany codziennie 
oraz ok. godz. 17:45 z ul. Golęcińskiej/Leśnej 
do przyst. Niemcewicza w dni robocze oraz 
o godz. 19:15 z ul. Golęcińskiej/Leśnej do 
przyst. Niemcewicza w soboty, niedziele i 

święta). 
Realny koszt wykonania powyższego 

przedsięwzięcia wynosi 78 000 PLN brutto  
Chcielibyśmy nadmienić, że w związku z 

problemami kadrowymi w spółkach 
autobusowych i u podwykonawców nie jest 
możliwe uruchomienie dodatkowej linii w 

ramach transportu na żądanie. 

7. ŚW/0002 
Budowa parkingu w 
pasie zieleni przy ul. 

26 Kwietnia 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

ZDiTM - Negatywnie opiniujemy 
wniosek: zgodnie z Prawem o ruchu 

drogowym zabrania się lokalizowania 
miejsc postojowych w pasie między 

jezdnym. 

 

Za: 11  

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

8. 
SMNMMW

P/0010 

Najlepsze miejsce do 
biegania dla Osiedla 

Nowe Miasto 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

ZDiTM – projekt koliduje z planowaną 
budową obwodnicy Śródmiejskiej ulicą 

główną ruchu przyspieszonego. 
 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

9. 
SMNMMW

P/0005 

Podjazdy dla wózków 
dziecięcych oraz osób 
niepełnosprawnych w 

ciągu ulicy 
Kusocińskiego wraz z 

nasadzeniem 
dodatkowych drzew w 

miejsce wyciętej 
zieleni 

Do ponownej weryfikacji w Urzędzie. 

W proponowanej lokalizacji występuje 
duże nachylenie (12%) terenu,  

Z uwagi na istniejące duże podłużne 
nachylenie jezdni brak jest możliwości 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wykonania chodnika bez stopni. 
Możliwe jest wbudowanie podjazdów 
(analogicznie jak po drugiej stronie). 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

10. OGM/0036 

Budowa ściany 
dzwiękochłonnej przy 

ulicy 
Świętochowskiego 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

Z mapy akustycznej 2019r wynika, że w 
przedmiotowym miejscu (ul. 

ŚWIETOCHOWSKIEGO) nie występują 
przekroczenia hałasu drogowego. Hałas 

generowany jest przez drogę 
pozostającą w zarządzie GDDKiA, tak 

więc na podstawie zapisów w ustawie 
Prawo Budowlane(art 5 art 61) to 

zarządca drogi (GDDKiA) powinien w 
przypadku przekroczeń hałasu 

wybudować ekrany akustyczne, które 
pozwolą na użytkowanie drogi zgodne z 
wymogami ochrony środowiska. ZDiTM 

 

Za: 13 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący: 0 



wystąpił z zapytaniem do GDDKiA o 
wybudowanie dalszego ciągu ekranów 
w rej ul.Świętochowskiego, informacja 

od GDDKiA potwierdziła, iż program 
"Ochrony Środowiska przed hałasem dla 
województwa Zachodniopomorskiego", 

który ocenia jakość klimatu 
akustycznego m.in na drogach 

krajowych nie wskazuje na konieczność 
budowy dodatkowych zabezpieczeń 

akustycznych we wskazanej lokalizacji 
ul. Świętochowskiego. 

11. 
SMNMMW

P/0014 

Zabawa to zdrowie. 
Plac zabaw i siłownia 

pod chmurką przy 
PUM. 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 
Potencjalny teren inwestycyjny. Do 
czasu uchwalenia m.p.z.p. stanowi 

rezerwę inwestycyjną. 

 

Za: 9 

Przeciw: 5 

Wstrzymujący: 0 

12. DG/0000 

DZIAŁANIA 
POPRAWIAJĄCE 
JAKOŚĆ ŻYCIA 

MIESZKAŃCÓW 
OSIEDLA 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

Pozytywnie dz. 6/15.  
Negatywnie do pozostałych działek nr: 
6/4, 6/7 i 6/5, które stanowią grunty 

docelowo przynależne do 
budynków/Wspólnot mieszkaniowych 

(zarządzanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową "Śródmieście") - 

Wspólnoty powinny zawrzeć 
porozumienie z Gminą/ZBiLK w zakresie 

korzystania i ewentualnego 
zagospodarowania tych działek. 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

13. OGM/0050 
Opieka dla seniora - 

1000 opasek 
ratujących życie 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

W ocenie Wydziału Spraw Społecznych 
wsparcie seniorów w formie zakupu 
specjalistycznych opasek ratujących 
życie stanowi niewątpliwie istotny 

element w zakresie opieki nad osobami 
starszymi, jednak z uwagi na wskazany 

(wysoki) koszt zadania, zasadnym 
wydaje się uzupełnieniu projektu o 

bardziej szczegółowe wyliczenia oraz 
analizę jego realizacji pod kątem 

rozpoznania potrzeb, zaplanowania 
sposobu wyboru odbiorców, dystrybucji 
oraz obsługi systemu, z uwzględnieniem 

planowanego czasu jego realizacji. 
Ciąg dalszy pod tabelą. 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

14. OGM/0040 
BUDOWA NOWEGO 

ZJAZDU Z UL. MODREJ 
ZASTĘPUJĄCA 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

Teren inwestycji wskazany we wniosku 

 

Za: 12 



PROJEKTOWANE 
UCIĄŻLIWE RONDO 

TURBINOWE PRZY UL. 
ROMERA/SZEROKIEJ 

NA KRZEKOWIE - 
BEZRZECZU W 

SZCZECINIE 

objęty jest decyzją nr 3/2018 z dnia 19. 
04. 2018r.o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. Uwzględnienie 

propozycji projektu nowego zjazdu z ul. 
Modrej wymaga zmiany w/w decyzji. 

 

Przeciw: 1 

Wstrzymujący: 0 

15. OGM/0030 Szczeciński Symulator 
Surfingu 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 
Podane koszty to graniczna kwota 

przeznaczona na projekty 
ogólnomiejskie w Szczecinie. Istnieje 
ryzyko niedoszacowanych kosztów, 
które przekroczą wysokość budżetu 

przeznaczonych na ten cel. Dodatkowo 
roczne koszty utrzymania takiego 

obiektu są bardzo wysokie (szczególnie 
koszty prądu). Z opinii internetowych 

wynika, że koszt samego użytego prądu 
za godzinę może wynieść kilkaset 

złotych. Jako że projekty SBO mają być 
ogólnodostępne oraz bezpłatne dla 

mieszkańców nie ma możliwości 
utrzymania tak kosztownych projektów. 

W miastach, gdzie takie projekty 
powstały są one częścią Aquaparków a 

nie oddzielnym obiektem. 

 

Za: 14 

Przeciw: 0  

Wstrzymujący: 0 

16. ŻKPZ/0006 

Modernizacja, 
przebudowa i 

powiększenie mini 
ronda z brukowaną 
wyspą centralną w 

Zdrojach przy dworcu 
PKP Walecznych - 

Sanatoryjna - Piechoty 

Odrzucony z możliwością odwołania. 
Przesłanka powodująca odrzucenie: 

WUiAB: realizacja możliwa w granicach 
terenów przeznaczonych pod drogi, D.Z. 

5050KD,Z; D.Z. 5051 KD,L: D.Z.5065 
KD,D czyli poszerzenie w kierunku 

działek nr 38/3, 38/4, 37/4, 37/3 z obr. 
4045. W granicach terenu D.Z. 5021U, 

KS, ZP ( obejmującym część działek 35/8 
35/5 z obr. 4168) -rondo niezgodne z 

planem. 

 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

17. PO/0002 Huśtawki dla 
niepełnosprawnych 

 

Na listę do głosowania 

Za: 11 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

18. OGM/0006 Majsterkownia 
Szczecin 

Na listę do głosowania 

 

Za:  12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

19. 
OGPKB/000

7 

EKOLOGICZNA 
BIBLIOTEKA 

OSIEDLOWA OSÓW 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

20. 
SMNMMW

P/0008 
MIEJSKI PASAŻ "RÓŻA 

WIATRÓW" 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

21. PO/0000 PLAC ZABAW - BOISKO Na listę do głosowania Za: 12 



"BŁĘKITNEJ", 
POMORZANY 

 Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

22. SSGG/0001 

MODERNIZACJA 
OBIEKTU 

SPORTOWEGO PRZY 
UL. NEHRINGA 69 W 

SZCZECINIE 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

23. OGM/0051 

PSZCZELNA 2020 - 
ZADASZONY 

KOMPLEKS BOISK 
WIELOFUNKCYJNYCH 

Na listę do głosowania 

 

Za:  12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

24. OGM/0056 

SENTYMENTALNY 
SZCZECIN. 

WSPOMNIENIA O 
ZAKŁADACH 

ODZIEŻOWYCH DANA I 
ODRA 

Na listę do głosowania 

 

 

 

Za: 10 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

25. OGM/0005 Słodki zakątek Osowa - 
zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej 
przy ul. Miodowej na 

Osowie. 

 

Na listę do głosowania 

 

Za:  12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

26. ŚPŚZ/0002 Plac zabaw dla dzieci Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

27. ŚPŚZ/0005 "Spotkania przy 
Najdłuższej Alei Miasta" 

/całoroczny cykl 
wydarzeń przy Ścianie 

Płaczu i Wojska 
Polskiego - Pchli Targ - 

Aktywności 
Mieszkańców - 

Wydarzenia Kulturalno 
Społeczne. 

 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

28. BW/0003 SIŁOWNIA 
ZEWNĘTRZNA NA 

BOISKU SZKOLNYM 

Na listę do głosowania Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

29. SMNMMW

P/0004 

Strefa rekreacji i 
aktywności na 

Miejskiej Strefie 
Letniej 

Na listę do głosowania Za:  12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

30. SMNMMW

P/0001 

Otwarty park 
trampolin 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12  
Przeciw: 0  
Wstrzymujący: 0 

31. NB/0004 Nowa nawierzchnia 
syntetyczna boiska 
wielofunkcyjnego i 

siłownia pod chmurką 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 



przy SP41 z OI ulica 
Cyryla i Metodego 44. 

32. BW/0004 Poprawa 
bezpieczeństwa 

wzdłuż ul. 
Podbórzańskiej i 

Kalinowej. 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

33. OGM/0021 JUŻ DZISIAJ FLOATING, 
JUŻ DZISIAJ GARDEN, 

CZYLI KWITNĄCE 
ROŚLINY WODNE W 

MIEJSKICH STAWACH I 
JEZIORACH, KWIETNE 
ŁĄKI W PARKACH I NA 

ULICZNYCH SKWERACH. 

Na listę do głosowania 

 

 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

34. BW/0005 Budowa chodnika 
wzdłuż ul. Duńskiej w 
miejscu wydeptanej 

ścieżki 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

35. PŚJKWSZZ/

0005 

Zabezpieczenie i 
uprzątniecie terenu 
wraz z miejscem na 

ognisko przy 
Olszowym Stawie 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

36. BK/0001 Budowa chodnika przy 
ul. Świętochowskiego - 

bezpieczna droga 
Bukowe - Kijewko 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

37. ŚW/0003 Praktyczne, nowe 
ławki na Osiedlu 

Świerczewo. 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

38. OGM/0046 Zakup 
specjalistycznego 

sprzętu 
poszukiwawczego do 

badania obiektów 
historycznych w 
obszarze Miasta 

Szczecin. 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

39. NB/0001 BUDOWA PARKINGU 
PRZY UL. 

DEMBOWSKIEGO 

Na listę do głosowania 

 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

40. OGM/0060 PARK ŻEROMSKIEGO - 
MIESZKAŃCY 
ODNAWIAJĄ 

NAJPIĘKNIEJSZY PARK 
W MIEŚCIE 

Na listę do głosowania 

 

 

Za: 13 

Przeciw:0 

Wstrzymujący:0 

41. NI/0002 Strefa aktywności i 
rekreacji na Książąt 

Pomorskich 

Na listę do głosowania 

 

Za: 13 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

42. OGM/0031 TOMASZ KNAPIK w Na listę do głosowania Za: 13 



każdym autobusie i 
tramwaju w 
Szczecinie!!! 

 Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

43. OGPKB/000

2 

PLAC ZABAW, 
SIŁOWNIA POD 

CHMURKĄ - ZDROWE 
BEZRZECZE 

Na listę do głosowania 

 

Za: 13 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

44. ŻE/0006 Hoża Strefa 
Rekreacyjno-Sportowa 

Na listę do głosowania Za: 11 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

45. ŻE/0004 Remontujemy 
nawierzchnię drogi i 

porządkujemy 
podwórko przy ul. 
Grzymińskiej na 

Osiedlu Żelechowa. 

Na listę do głosowania Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

46. OGM/0069 Prace modernizacyjne 
poprawiające 

bezpieczeństwo 
pieszych na ul. Ofiar 

Oświęcimia na odcinku 
od skrzyżowania z ul. 
Czesława i ul. Staszica 
(przedszkole i LO nr 5). 

Na listę do głosowania Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymujący: 0 

47. PO/0003 Zagospodarowanie 
nieużytku na cele 

parkingowe. 

Na listę do głosowania Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

48. GU/0001 Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ciągu 
ulicy Okulickiego, 
przystosowanie 

przejść dla pieszych 
oraz osób z 

dysfunkcjami ruchu. 

Do ponownej weryfikacji – status z IV 
ZO.  

Przesłanka powodująca odrzucenie: 
Szacowany koszt przebudowy ul. 

Okulickiego wraz ze zmianami w organizacji 
ruchu wynosi ok 600 tys zł : 

zatoka autobusowa 300 tys zł 
aktywne przejście dla pieszych 50 tys zł 

progi zwalniające, remont chodników przy 
przejściach dla pieszych, przejście dla 

pieszych w ciagu Okulickiego, oznakowanie 
pionowe razem 130 tys zł 

przesuniecie świateł oraz przejścia dla 
pieszych /konieczność osygnalizowania 

dodatkowego wlotu na skrzyżowanie 60 tyś 
zł, dokumentacja projektowa 45 tyś zł 

RAZEM ok.586.600 zł.  
Negatywnie opiniuje stworzenie zatoki 
autobusowej dla przystanku 20222 na 

skrzyżowaniu ulic: Okulickiego/ 
Kwiatowej/Św. Kingi z uwagi na: 

a) brak uzasadnienia ruchowego – w 
godzinie szczytu na ww. przystanku pięć 

razy zatrzymuje się linia 60 i dwa razy linia 
88 a jednorazowy czas zatrzymania wynosi 

około 20 sekund, 
b) istotnych wad budowy zatok, tj.: 

Spotkanie z 

przedstawicielem 

ZDiTM - dyskusja. 

Brak głosowania. 



– zmniejszenia szerokości chodnika o 3 m, 
– zajęcia 56 m długości pasa drogowego, na 

którym będzie obowiązywać zakaz 
zatrzymywania, 

– zmniejszenia bezpieczeństwa ruchu przy 
manewrze włączania się do ruchu, 

– utraty pozycji w kolejce pojazdów, 
– zmniejszenia komfortu i bezpieczeństwa 

podróżnych z uwagi na jednoczesne 
wykonywanie manewru zmiany pasa ruchu i 
hamowania przy wjeździe w zatokę, w chwili 

gdy pasażerowie przechodzą w kierunku 
drzwi. 

2. Negatywnie opiniujemy przesunięcie 
przejścia przy ul. Wrocławskiej, ponieważ 
oddalanie przejść od skrzyżowań wydłuża 

drogi dojścia m.in. do przystanków 
komunikacji zbiorowej. 

Przy budowie przejścia aktywnego dla 
pieszych należy uwzględnić wykonanie 

przyłącza energetycznego ENEA Operator. 
49. PŚJKWSZZ/

0004 

PUMPTRACK - 
UNIWERSALNY TOR 

ROWEROWY W 
WIELGOWIE 

Do ponownej weryfikacji: Kontakt 

autora z WUiAB 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

50. PŚJKWSZZ/

0007 

KASZTANOWY 
ZAKĄTEK - 

WIELOFUNKCYJNY 
OBSZAR REKREACJI W 

WIELGOWIE 

Do ponownej weryfikacji: Kontakt 

autora z WUiAB 

Za: 12 
Przeciw: 0 
Wstrzymujący: 0 

 

OGM/0050, Opieka dla seniora - 1000 opasek ratujących życie – ciąg dalszy weryfikacji: 

  Czy zadanie będzie generowało koszty w kolejnych latach? Proszę je 

oszacować. Czy w związku z tym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności, tzn. po 

zrealizowaniu koszty funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w stosunku 

do wartości kosztorysowej projektu?  

Tak - Uwagi: Wskazany w projekcie szacunkowy koszt całego projektu wynosi 3 mln złotych. 

Zasadnym wydaje się przeprowadzenie dodatkowej analizy, która pozwoliłaby oszacować na 

jaki okres przewidziany budżet będzie wystarczający – szczególnie w kontekście utworzenia 

centrum teleopieki. Wydatki poniesione przez GMS na testowany system w ramach 

pilotażowego programu "Przycisk życia" wyniosły 48 tys. zł rocznie dla 50 użytkowników 

systemu, a w koszcie znajdowała się tylko opłata abonamentowa wnoszona do firmy 

zewnętrznej obsługującej system i świadczącą usługę. 

Z uwagi na powyższe należy przeprowadzić szczegółowa analizę potrzeb i związanych z 

nimi kosztów. 



Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod 

głosowanie mieszkańców Szczecina.  

Nie - Uwagi: Gmina Miasto Szczecin prowadziła pilotażowy program „Przycisk Życia” wśród 

osób starszych korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych. W użyciu było 50 

urządzeń, które pozwalały seniorom wezwać pomoc w sytuacji zagrożenia. Monitoringiem 

przez okres trzech lat objętych było 85 seniorów. 

Po dokonaniu przez MOPR analizy zebranych wśród seniorów informacji nt. oceny 

użytkowania „Przycisku Życia” stwierdzono, że zastosowany system nie spełnił ich 

oczekiwań i nie sprawdził się w wybranej grupie docelowej. W ocenie MOPR bardziej 

zasadne wydaje się wsparcie seniorów w formie dofinansowania do zakupu urządzeń tego 

typu na wolnym rynku, gdyż w ten sposób wsparcie docierałoby do osób faktycznie 

zainteresowanych urządzeniem, świadomych celu oraz wyboru takiej formy wsparcia w 

momencie zakupu/otrzymania urządzenia. 

Inną kwestią zasługującą na uwagę jest obsługa zadania i utworzenia centrum teleopieki. 

Projekt nie precyzuje tego, kto miałby być za to odpowiedzialny. Utworzenie centrum 

obsługującego minimum 1000 seniorów wymagać będzie dużych nakładów finansowych, jak 

również doświadczenia w jego obsłudze (stworzenie systemu, zakup opasek, obsługa 

techniczna sytemu, siedziba centrum teleopieki). 

Na uwagę zasługuje również fakt, że Gmina Miasto Szczecin realizuje aktualnie podobne 

działania w formie wsparcia seniorów poprzez system opieki domowej w formule zdalnego 

24-godzinnego monitoringu przez centrum opieki - usługi świadczonej przez firmę MobiCare 

S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 183, na mocy zawartych Porozumień oraz 

umów. Teleopieką objęte są osoby starsze w 38 lokalach mieszkalnych dostosowanych do 

potrzeb osób starszych, w ramach realizacji Programu „Dom dla Seniora”. 

Wolne wnioski – brak. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 


