
 

  

 

      

   Szczecin, 24.11.2016 r. 

 

X posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2017 
Prowadzący: Przewodniczący Zespołu Paweł Szczyrski 
Przedmiot spotkania: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 
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Decyzja Zespołu Opiniującego Głosowanie 

MULTIMEDIALNA 
STRZELNICA MIEJSKA 

O 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 
 

Decyzja Zespołu: zmiana lokalizacji 
projektu. Wnioskodawca przedstawił 
zespołowi propozycje alternatywnych 

lokalizacji strzelnicy. 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

7 osób "za", 0 osób "przeciw",  
2 osoby "wstrzymujące się" 

 

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/


BUDOWA CHODNIKA - Z 
GIMNAZJUM NA ORLIK 

PNM 

Wnioskodawca wycofał projekt – 
informacja zostanie przesłana do 

Urzędu przez wnioskodawcę  
e-mailem 

- 

AKTYWNE NIEBUSZEWO 
DLA MŁODYCH I 

STARSZYCH 5 W 1 
PND 

Decyzja zespołu:  
projekt będzie opiniowany na 

kolejnym posiedzeniu Zespołu ze 
względu na brak pełnej dokumentacji 
nt. projektu na posiedzeniu zespołu 

 

 

- 

BUDOWA MIEJSC 
PARKINGOWYCH W 

CIĄGU ULICY 
ZAWADZKIEGO 

ZD 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie:  

Miejsca postojowe projektuje się na 
odcinkach prostych; 

nie ma możliwości budowy miejsc 
parkingowych w ciągu ulicy 

Zawadzkiego ze względu na fakt, iż 
przebieg ulicy znajduje się w łuku 

 

 
 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

2 osoby "za", 3 osoby "przeciw",  
4 osoby "wstrzymujące się" 

 

MIEJSKI REGAŁ 
KSIĄŻKOWY 

O 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

8 osób "za", 0 osób "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się" 



WYBIEG DLA PSÓW PNM 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Decyzja zespołu:  
Zwrócenie się do autora wniosku  

o zmianę lokalizacji wybiegu. Plan 
miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego nie przewiduje 

możliwości lokalizacji wybiegu dla 
psów w proponowanej przez 
wnioskodawców lokalizacji  

 

 

- 

ŚWIATŁA PRZY 
AMFITEATRZE 

ZM 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Decyzja zespołu:  
Zwrócenie się do autora projektu z 

zapytaniem czy podtrzymuje wniosek 
o realizację sygnalizacji; zdaniem 

zespołu założenie sygnalizacji przy 
Amfiteatrze zamiast upłynnić utrudni 

ruch pieszych ze względu na 
specyfikę świateł „ręcznie 

wzbudzanych” przez pieszego. 
Zwrócenie się do WGKiOŚ o opinię w 

sprawie budowy świateł. 

 

 

- 

BUDOWA DRÓG 
DOJAZDOWYCH DO 

RODZINNEGO OGRODU 
DZIAŁKOWEGO 
PUSZCZA ULICE 

AGNIESZKI REGATOWA I 
TELIGI 

PD 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
8 osób "za", 1 osoba "przeciw",  

3 osoby "wstrzymujące się" 



ECO CUBE ŚRM 

 
Zespół ponownie opiniował projekt  

 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

8 osób "za", 0 osób "przeciw",  
4 osoby "wstrzymujące się" 

POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU W OBRĘBIE 

SKRZYŻOWANIA ULIC 
KOMUNY PARYSKIEJ I 

TOMASZOWSKIEJ PRZY 
PLACÓWKACH 

OŚWIATOWYCH - NOWE 
PARKINGI I 

SYGNALIZACJA 
ŚWIETLNA 

PND 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 
 

(projekt dotyczy tylko budowy nowych 
parkingów;  wyłączona jest  z 

realizacji sygnalizacja świetlna) 

 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

11 osób "za", 0 osób "przeciw",  

1 osoba "wstrzymująca się" 

BEZPIECZNY PARKING – 
BEZPIECZNE DZIECKO. 

BUDOWA PARKINGU 
PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ NR 53 
W SZCZECINIE 

ZM 

 
Zespół ponownie opiniował projekt  

 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
9 osób "za", 0 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 

PANORAMA 
NIEBUSZEWA - MURAL 

PNM 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

5 osób "za", 0 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 



ODBUDOWA WIEŻY 
QUISTORPA W LESIE 

ARKOŃSKIM 
O 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie: 

Wskazane przez wnioskodawcę 
koszty odbudowy mogą wystarczyć 

jedynie na zabezpieczenie wieży i jej 
konserwację; są zbyt niskie na jej 

odtworzenie 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
0 osób "za", 6 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 

BOISKO 
WIELOFUNKCYJNE NA 

ARKONCE PRZY 
STADIONIE ARKONI 

SZCZECIN 

ZD 

 
Zespół ponownie opiniował projekt  

 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

7 osób "za", 0 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 

SYMULATOR 
SZTUCZNEJ FALI DO 

SPORTÓW WODNYCH 
O 

Zespół ponownie opiniował projekt  
 

Projekt zaopiniowany pozytywnie 
 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

3 osoby "za",  0 osób "przeciw",  

9 osób "wstrzymujących się" 

 

 

PRZENIESIENIE FRYGI 

 

 

O 

Odwołanie od odrzucenia projektu 
 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie: 

Przeniesienie frygi jest operacją 
bardzo skomplikowaną, wymagającą 

uzyskania wielu zgód  

 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

0 osób "za",  10 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się" 



BUDOWA DRÓG WRAZ Z 
KANALIZACJĄ 

DESZCZOWĄ NA 
OSIEDLU SKARBÓWEK 

ETAP I 

ZD 

 
Odwołanie od odrzucenia projektu 

 
Decyzja zespołu:  

Zwrócenie się do autora projektu z 
zapytaniem czy teren, na którym ma 

być realizowana inwestycja jest 
ogólnodostępny; czy nie jest terenem 

zamkniętym odgrodzonym 
bramą/szlabanem 

 

 

- 

PARK WARSZEWO - 
SZKOŁA - MIESZKAŃCY 
PROJEKTUJĄ, MIASTO 

BUDUJE 

PND 

Odwołanie od odrzucenia projektu 
Projekt zaopiniowany negatywnie – 

odrzucony 
 

Uzasadnienie: 
Realizacja projektu wymaga zmiany 

miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

0 osób "za", 5 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 

SIŁOWNIA STREET 
WORKOUT NA ARKONCE 

ZM 

 
Odwołanie od odrzucenia projektu 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Decyzja zespołu: 

Zwrócenie się do autora projektu o 
zmianę tytułu zadania 

 
Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 

rekomenduje wprowadzenie propozycji na 
wstępną listę do głosowania? 

 
5 osób "za", 0 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 

POPRAWA 
BEZPIECZEŃSTWA W 

REJONIE PRZEJŚĆ DLA 
PIESZYCH POPRZEZ 

MONTAŻ 3000 SŁUPKÓW 
BLOKUJĄCYCH 

O 

 
Zespół ponownie opiniował projekt  

 
Projekt zaopiniowany pozytywnie 

 
Decyzja zespołu: 

Zwrócenie się do autora projektu, aby 
dopisał w treści wniosku, iż słupki 

będą stawiane w miejscach, w 

 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

5 osób "za", 0 osób "przeciw",  

5 osób "wstrzymujących się" 



których parkowanie jest 
niedozwolone zgodnie z przepisami 

Prawa o ruchu drogowym 

BASEN NA ODRZE O 

 
Zespół ponownie opiniował projekt  

 
Projekt zaopiniowany negatywnie – 

odrzucony 
 

Uzasadnienie: 
Projekt nie jest realizowany w 

przestrzeni miejskiej i na majątku 
Miasta; realizacja zadania wymaga 

zgody i umowy ze Skarbem Państwa, 
który jest właścicielem wód 

 

 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

0 osób "za", 8 osób "przeciw",  

2 osoby "wstrzymujące się” 

SCHOWAJMY FRYGĘ ŚM 

Zadanie opiniowane po raz pierwszy 
 

Projekt zaopiniowany negatywnie – 
odrzucony 

 
Uzasadnienie: 

Wniosek jest bezzasadny, ponieważ 
Dom Kultury Klub 13 Muz wezwał 
wykonawcę Frygi do demontażu i 

odbioru rzeźby Fryga. 
 

 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół Opiniujący 
rekomenduje wprowadzenie propozycji na 

wstępną listę do głosowania? 
 

0 osób "za", 8 osób "przeciw",  
3 osoby "wstrzymujące się” 

 

 

 

 



Ustalenia organizacyjne: 

1. Zatwierdzono protokół z VIII posiedzenia Zespołu (za przyjęciem - 7 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymały się – 2 osoby). Zatwierdzono 

protokół z IX posiedzenia Zespołu (za przyjęciem – 9 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymała się – 1 osoba). 

2.Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono na dzień 1 grudnia 2016 r. (czwartek) na godz. 17:00 w sali nr 161 Urzędu Miasta 

Szczecin. Zakres obrad: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. 

 

Legenda:  

KOZ – karta oceny zadania, 

SBO – Szczeciński Budżet Obywatelski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Katarzyna Szlachta, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


