
 

 

  

 Szczecin, 14.09.2017 r. 

 

 

V posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2018  

 

Prowadzący: Paweł Szczyrski 

Porządek spotkania: 

1. Powitanie członków zespołu 

Posiedzenie Zespołu rozpoczęło się w II terminie o godz. 17.15. Zebranych powitał Przewodniczący Pan Paweł Szczyrski – Dyrektor Biura  

ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin. 

2. Przedstawienie porządku obrad – członkowie Zespołu nie wnieśli uwag do porządku obrad i zatwierdzili go jednogłośnie. 

3. Ustalono, iż głosowanie w sprawie zatwierdzenia protokołu  z IV posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 7.09.2017 r. odbędzie się 

na kolejnym posiedzeniu Zespołu Opiniującego. 

4. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą. 

5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego. 

Termin następnego posiedzenia Zespołu ustalono na dzień 21 września 2017 r. na godzinę 17.00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin. 

Posiedzenie zakończono ok. godziny 19.30. 

 

 

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.eu 
 

http://www.szczecin.eu/
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Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

 

5 

Nowe miejsca postojowe ul. 

Druckiego-Lubeckiego 13-14 

 

ŚM 
Projekt do zaopiniowania na kolejnym 

posiedzeniu Zespołu Opiniującego 

 
 
 

21 

 

Makiety Twierdzy Szczecin 

 
O 

Sugestia Zespołu Opiniującego:  

 

Ponowne skierowanie wniosku do autora 

projektu, celem wskazania nowej lokalizacji 

zgodnej  

z sugestiami Wydziałów/Jednostek opiniujących 

merytorycznie zadanie zawartymi w karcie oceny 

zadania 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje  

skierowanie wniosku do autora 
projektu, celem wskazania nowej 
lokalizacji zgodnej z sugestiami 

Wydziałów/Jednostek 
opiniujących merytorycznie 
zadanie zawartymi w karcie 

oceny zadania? 
 

Głosowanie: 5 „za”, 
0 „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymująca się”  
 



46 Inteligentne Meble Solarne PM 

 

Sugestia Zespołu Opiniującego: 

1) Zmniejszenie zakresu rzeczowego 
przedmiotowego zadania  

 
lub  

2) Doprecyzowanie wskazanych w projekcie 

lokalizacji realizacji zadania  

i „przeniesienie” zadania do kategorii 

projektów dzielnicowych dużych 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje skierowanie 

wniosku do autora projektu, 
celem zmniejszenia przez 

wnioskodawcę zakresu 
rzeczowego zadania lub 

doprecyzowania przez autora 
wskazanych lokalizacji realizacji 
zadania i „przeniesienia” zadania 

do kategorii projektów  
dzielnicowych dużych? 

 
Głosowanie:  5 „za”,  

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 

47 

Kładka dla pieszych i 

rowerzystów nad Struga na 

wysokości ul. Iwaszkiewicza 

O 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Zadanie uwzględnione w 
koncepcji przebiegu II etapu Szcz. Szybkiego 

Tramwaju.  
Ewentualna realizacja 2019-2021r.  

Szacunkowy koszt zadania wg. opinii  jednostki 
oceniającej merytorycznie proponowane zadanie 
wynosi 3.640.000,00 zł co znacznie przekracza 

limit środków przewidziany dla zadań ogólno 
miejskich. 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”,  

6 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 



 

50 

 

SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA 

DLA PSÓW 
ZM 

Sugestia Zespołu Opiniującego: 

„Przeniesienie” proponowanego zadania do 

kategorii projektów dzielnicowych dużych przy 

jednoczesnym doprecyzowaniu jego lokalizacji 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje skierowanie 

wniosku do autora projektu, 
celem „przeniesienia” go do 

kategorii projektów dzielnicowych 
dużych przy jednoczesnym 
doprecyzowaniu lokalizacji 

zadania? 
 

Głosowanie: 4 „za”, 
0 „przeciw”, 

2 osoby „wstrzymujące się”  
 

54 

Budowa Parkingów na 

Osiedlu Zawadzkiego - 

Klonowica 

ZD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Niezgodność z Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

Zawadzkiego-Klonowica 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”, 

5 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 

59 
SAMOOBSŁUGOWA MYJNIA 

DLA PSÓW 
PM 

Sugestia Zespołu Opiniującego: 

Doprecyzowanie lokalizacji proponowanego 

zadania, jak również zmniejszenie zakresu 

rzeczowego projektu odpowiadającego kosztom 

dla projektów dzielnicowych małych 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje skierowanie 

wniosku do autora projektu, 
celem doprecyzowania lokalizacji 

proponowanego zadania, jak 
również zmniejszenia jego 

zakresu rzeczowego 
odpowiadającego kosztom 

przewidzianych dla projektów 
dzielnicowych małych? 

 
 
 



 
Głosowanie: 5 „za”, 

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 

96 
PRZEDŁUŻENIE ULICY 

MIKOŁAJCZYKA 
ZD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Teren przeznaczony pod 

inwestycje –poza pasem drogowym, przebiega 

przez teren pozostający w gestii Pracowniczych 

Ogrodów Działkowych; czas realizacji zadania  

2 lata budżetowe  

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”, 

5 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

102 

Sprawny rower – stacje 

pompowania kół i czyszczenia 

rowerów 

PM 

Sugestia Zespołu Opiniującego:  

Wskazanie dokładnej lokalizacji proponowanego 

zadania, jak również „przeniesienie” zadania do 

kategorii projektów dzielnicowych dużych 

(szacunkowy koszt zadania wg. wydziału 

opiniującego merytorycznie projekt wynosi ok. 

220.000,00 zł) 

 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje skierowanie 
wniosku do autora projektu, 
celem wskazania dokładnej 
lokalizacji proponowanego 

zadania, jak również 
„przeniesienia” zadania do 

kategorii projektów dzielnicowych 
dużych? 

 
Głosowanie: 5 „za”, 

„przeciw”: 
 „wstrzymująca się” : 

 



124 
Ścieżka rowerowa na ul. 

Chopina. 
ZM 

Sugestia Zespołu Opiniującego:  

„Przeniesienie” zadania do kategorii projektów 

dzielnicowych dużych (szacunkowy koszt 

zadania wg. Wydziału opiniującego 

merytorycznie projekt wynosi ok. 500.000,00 zł) 

 

 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie:  4 „za” , 
0 „przeciw”, 

 1 osoba „wstrzymująca się”  

 

136 Aplikacja przeparkuj.to - APT ŚM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Uzasadnienie: Możliwość zgłaszania 

nieprawidłowości w postoju pojazdów jest już 

realizowana m.in. przy pomocy istniejącego 

systemu Alert. 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za” 

5 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

166 

GRZYMIŃSKA - NAPRAWA 

DROGI OSIEDLOWEJ, 

BUDOWA MIEJSC 

PARKINGOWYCH ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE 

ZIELENI 

PNM 

Sugestia Zespołu Opiniującego:  

„Przeniesienie” proponowanego do realizacji 

zadania do kategorii projektów dzielnicowych 

dużych. (Wg. opinii jednostki oceniającej wniosek 

merytorycznie, szacunkowy koszt realizacji 

zadania wynosi ok. 285.000,00 zł) 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje skierowanie 

wniosku do autora projektu, 
celem „przeniesienia” zadania do 
kategorii projektów dzielnicowych 

dużych? 
 

Głosowanie: 4 „za”, 
0 „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymująca się” : 
 



193 

Budowa sygnalizacji  świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic 

Władysława Nehringa z Szosą 

Polską i ulicy Na Wzgórzu 

PND 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 4 „za”,  

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 

229 

ZAGOSPODAROWANIE 

FRAGMENTU 

PRZESTRZENI NA TERENIE 

SZPITALA W ZDROJACH 

PD 

Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 
 

Teren na którym autor proponuje realizację 
zadania, nie stanowi własności Gminy Miasto 

Szczecin 
 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”,  

4 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 

110 

 

 

Równe chodniki dla Miasta 

Szczecina 

 

 

ŚD 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 5 „za”, 

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 



191 

 

BUDOWA CHODNIKA I 

ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 

WZDŁUŻ ULICY NEHRINGA 

 

 

O 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 4 „za”,  

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się”  

 
 
 

87 

 

Budowa Dróg i Kanalizacji 

Deszczowej na Osiedlu 

Skarbówek - Etap 1 

 

ZD 

Sugestia Zespołu Opiniującego:  

1) „Przeniesienie” proponowanego do 

realizacji zadania do kategorii projektów 

ogólnomiejskich  

(Wg. opinii jednostki opiniującej zadanie 

merytorycznie szacunkowy koszt zadania 

wynosi ok. 1.650.000,00 z) oraz zmiana 

nazwy zadania, która nie będzie 

wskazywała na etapowość zadania.  

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje skierowanie 
wniosku do autora projektu, 

celem „przeniesienia” zadania do 
kategorii projektów ogólno- 

miejskich oraz zmiany nazwy? 
 

Głosowanie: 4 „za”, 
0 „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymująca się”  

 

93 

Zakup i montaż hali 

pneumatycznej z systemem 

oświetlenia i ogrzewania nad 

boiskiem piłkarskim przy ulicy 

Arkońskiej (stadion) o 

wymiarach 100m x 50 m 

ZD 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

(zadanie zakwalifikowane na listę do głosowania 
po odwołaniu się autora od decyzji Zespołu  

o odrzuceniu projektu) 

 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 2 „za”, 
0 „przeciw”, 

3 osoby „wstrzymujące się”  

 



19 

Budowa nowoczesnego 

krytego boiska ze sztuczną 

nawierzchnią przy ul.Nehringa 

69. 

 

PND 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

(zadanie zakwalifikowane na listę do głosowania 
po odwołaniu się autora od decyzji Zespołu  

o odrzuceniu projektu) 

 

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 4 „za”, 
0 „przeciw”, 

1 osoba „wstrzymująca się” 

131 
Miejskie Centrum Esportu - 

MCE 
O 

Sugestia Zespołu Opiniującego: 

Skierowanie wniosku do autora projektu, celem 
wskazania dla proponowanego zadania 

lokalizacji znajdującej się w zasobach Gminy 
Miasto Szczecin (lokalizacja o powierzchni 

wskazanej przez jednostki opiniujące zadanie 
merytorycznie) 

  

 

 
Głosowanie tezy: 

 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje skierowanie 
wniosku do autora projektu, 

celem wskazania dla 
proponowanego zadania 
lokalizacji znajdującej się  

w zasobach Gminy Miasto 
Szczecin (o powierzchni zgodnej 

z informacją podaną przez 
Jednostki UM Szczecin 

merytorycznie opiniujących 
zadanie) 

 
Głosowanie: 4 „za”, 

0 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 



139 

Ucz się pięknie – remont i 

termomodernizacja 

szczecińskich szkół 

O 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

(zadanie zakwalifikowane na listę do głosowania 
po odwołaniu się autora od decyzji Zespołu  

o odrzuceniu projektu) 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 3 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoba „wstrzymujące się” 

151 

Poszerzenie nitki ul. 

Bohaterów Warszawy przy 

skrzyżowaniu z ul. Mieszka I 

(w kierunku ruchu do ul. 

Powstańców  

ZM 

Projekt zaopiniowany negatywnie – podtrzymanie 
decyzji Zespołu o odrzuceniu wniosku 

 
Uzasadnienie: Wg opinii Jednostki oceniającej 

wniosek merytorycznie, wykonana została 
dokumentacja projektowa w ramach zadania: 

Budowa dróg dla rowerów i w ciągu al. Piastów 
(strona wschodnia i zachodnia) oraz na ul. Ku 

Słońcu (strona południowa) w Szczecinie – Etap 
I, która swoim zakresem obejmuje poszerzenie  
odcinka al. Bohaterów Warszawy wskazanego 

 w ramach proponowanego do realizacji zadania.  
 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 
podtrzymuje decyzję  

o odrzuceniu zadania? 
 
 

Głosowanie: 3 „za”, 
0 „przeciw”, 

2 osoby „wstrzymujące się” 

189 
Przywrócenie klimatu starego 

miasta na ul. Tkackiej 
O Projekt zaopiniowany pozytywnie  

 

Głosowanie tezy: 
Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie 
pozycji na wstępną listę zadań  

do głosowania? 
 

Głosowanie: 3 „za”, 
0 „przeciw”, 

2 osoby „wstrzymująca się 



7 
Stacje Roweru Miejskiego na 

Drzetowie-Grabowie 
ŚD 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

11 
Warszewo - budowa sieci 

stacji roweru miejskiego 
PND 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

14 
Stacja roweru miejskiego przy 

Teatrze Polskim 
ŚM 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 



33 

Kampus akademicki 

Żołnierska - stacja roweru 

miejskiego 

ZD 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

35 

Stacja roweru miejskiego - 

okol. Biurowca Oxygen / 

C.H.R. Galaxy 

ŚM 

 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 

 
Uzasadnienie: W ramach tegorocznego budżetu 
planowany jest montaż stacji roweru miejskiego 

BikeS w okolicy biurowca Oxygen. 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 0 „za”, 

2 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

36 

Stacja roweru miejskiego przy 

ulicy Szybowcowej i 

Goplańskiej w Dąbiu 

PD 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 



125 
Stacja roweru miejskiego przy 

Azoty Arena 
ZM 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

163 

Stacja roweru miejskiego na 

skrzyżowaniu ul. Rostockiej i 

Warcisława 

PNM 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 3 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

168 

Stacja Roweru Miejskiego 

Żelechowa/Warszewo na 

skrzyżowaniu ul. Warcisława i 

Rostockiej. 

PNM 

 
Projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony 

 
Uzasadnienie: Proponowana lokalizacja nie 

mieści się w granicach obszaru funkcjonowania 

systemu, umieszczenie tandemów w części stacji 

będzie mieć wpływ na pogorszenie warunków 

ruchowych dla innych użytkowników dróg. Koszt 

realizacji może przekroczyć górną granicę dla 

zadań dzielnicowych małych. 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

3 „przeciw”, 
4 osoby „wstrzymujące się” 



172 

SZCZECIŃSKI ROWER 

MIEJSKI DLA DZIECI, 

TANDEMY MIEJSKIE - 

ROZBUDOWA SIECI 

PNM 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

1 „przeciw”, 
1 osoba „wstrzymująca się” 
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SZCZECIŃSKI ROWER 

MIEJSKI NA POGODNIE - 

BUDOWA NOWYCH STACJI 

W DZIELNICY ZACHÓD 

ZD 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 3 „za”, 

1 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 
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STACJA ROWERU 

MIEJSKIEGO ŻELECHOWA 

PRZY UL. 

ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIE

GO 

PNM 

 
 
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie  
 

 

 

 
Głosowanie tezy: 

Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie 

pozycji na wstępną listę zadań  
do głosowania? 

 
Głosowanie: 2 „za”, 

0 „przeciw”, 
2 osoby „wstrzymujące się” 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 
WGKiOŚ – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Szczecin 
 
Typy projektów: 
O – Ogólnomiejski, 
ŚD - Śródmieście duży, 
PD - Prawobrzeże duży, 
ZD – Zachód duży, 
PNM – Północ mały, 
ŚM – Śródmieście mały, 
PM – Prawobrzeże mały, 
ZM – Zachód mały, 
PNM – Północ mały 

 

Protokół sporządziła: Joanna Gabinowska - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


