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 Szczecin, 26.07.2018 r. 

 

III posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 

 

Prowadzący: Magdalena Błaszczyk 

Porządek spotkania: 

1. Rozpoczęcie obrad, obecność. 

Posiedzenie Zespołu rozpoczęło się w II terminie o godz. 16.30 (I termin godz. 16:15). W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Magdalena Błaszczyk – Przewodnicząca Zespołu, Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego, 

2. Jarosław Warchoł, 

3. Piotr Bandurka, 

4. Marek Kowalczyk, 

5. Aleksandra Białonowicz, 

6. Marek Duklanowski, 

7. Michał Wilkocki, 

8. Joanna Buława, protokolantka, bez prawa głosu, Biuro Dialogu Obywatelskiego. 

W trakcie posiedzenia zmieniała się liczba osób obecnych, co rzutowało na ilość osób oddających głos w głosowaniach. Jedna osoba 

spóźniła się na część głosowań, jedna wyszła wcześniej w trakcie głosowań, co skutkuje niejednorodną ilością sumaryczną głosów  

w trakcie głosowań. 

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  -  www.szczecin.eu 
 

http://www.szczecin.eu/


2. Zatwierdzenie protokołu z II posiedzenia Zespołu Opiniującego z dnia 19.07.2018 r. 

Głosowanie: ZA - 6 głosów, PRZECIW - 0 głosów, WSTRZYMUJĄCY - 1 głos. 

3. Dyskusja ogólna: 

Członkowie Zespołu złożyli zapytania: 
1. Dlaczego w czasie konwersji wniosku do formatu PDF dane osobowe wnioskodawcy są zanonimizowane. W systemie elektronicznym 

widzą te dane. Chcieliby widzieć autora projektu na wydrukowanej karcie projektu. 
2. Dlaczego po zaopiniowaniu wniosku w systemie elektronicznym znikają ocenione projekty. Członkowie Zespołu chcieliby mieć podgląd 

do ocenionych już wniosków (bez możliwości edycji). 
3. Zgłoszono wniosek, aby odnotowywać imiennie głosowanie odrzucające dany projekt SBO. Wniosek poddano głosowaniu. 

Głosowanie: ZA - 2 głosy, PRZECIW – 4 głosy, WSTRZYMUJĄCY - 1 głos. 

 
 
Stanowisko zostało przyjęte: wyniki głosowań będą odnotowywane i upubliczniane wyłącznie poprzez podanie sumarycznej ilości głosów  
w głosowaniu. 
 
4.Decyzja odnośnie wniosków dotyczących rozbudowy systemu roweru miejskiego. 
Członkowie Zespołu postanowili wycofać z listy wniosków do zaopiniowania na bieżącym posiedzeniu wszystkie projekty dotyczące rozbudowy 

systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego i przełożyć je na kolejne, IV spotkanie Zespołu – do czasu uzyskania informacji jaka jest forma 

prawna „Koncepcji docelowego kształtu systemu Szczecińskiego Roweru Miejskiego”, na którą powołuje się wydział merytoryczny negatywnie 

opiniujący większość wniosków SBO zakładających rozbudowę systemu SRM.  

 
5. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Zespołu Opiniującego. 

Ustalono, że termin kolejnego posiedzenia uzgodniony zostanie z członkami Zespołu drogą mailową w miarę, jak zbierze się pod głosowanie 

odpowiednia ilość wniosków SBO.  

 



 
6. Opiniowanie projektów zgodnie z załączoną tabelą. 

Każdorazowo głosowano tezę: czy Zespół Opiniujący rekomenduje wprowadzenie wniosku …. Na listę zadań do głosowania. 
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Uwagi 
Decyzja Zespołu 

 
 
 

Głosowanie 

STACJA ROWERU 

MIEJSKIEGO ŻELECHOWA 

NA SKRZYŻOWANIU UL. 

ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIE

GO/WARCISŁAWA 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Północ 

  
 
 

Do rozpatrzenia na 
kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZA: 

 
PRZECIW: 

 
WSTRZYMUJĄCY: 



Stacja rowerów miejskich na 

kampusie przy ul. Żołnierskiej 

  

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Zachód 

 

Do rozpatrzenia na 
kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 
 

 
 

ZA: 
 

PRZECIW: 
 

WSTRZYMUJĄCY: 

Zakup i montaż trybuny 

zadaszonej o konstrukcji 

lekkiej , szkieletowej, szatni 

oraz tablicy wyników typu 

telebim na stadionie KS 

Arkonia Szczecin 

Zadanie 

dzielnicowe duże - 

Zachód 

 

Przyjęto decyzję odmowną 

jednostki merytorycznej – 

Wydziału Sportu: brak akceptacji 

dla tak dużej inwestycji na 

terenie dzierżawionym przez 

podmiot prywatny.  

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

 

 
ZA: 0 

 
PRZECIW: 6 

 
WSTRZYMUJĄCY: 1 



STACJA ROWERU 

MIEJSKIEGO NA 

SKRZYŻOWANIU UL. 

ROSTOCKIEJ/KRÓLEWSKIE

GO/WARCISŁAWA 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Północ 

 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 

ZA: 
 

PRZECIW: 
 

WSTRZYMUJĄCY: 

Stacja Roweru Miejskiego 

przy Unii Lubelskiej 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Zachód 

 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 
 

ZA:  
 

PRZECIW:  
 

WSTRZYMUJĄCY:  



Całoroczne sztuczne 

lodowisko 

Zadanie 

ogólnomiejskie 

 

Przyjęto decyzję odmowną 

jednostki merytorycznej – 

Wydziału Sportu: realny koszt 

realizacji zadania jest znacząco 

większy niż założono we wniosku 

i przekracza górną granicę 

finansowania przedsięwzięć 

ogólnomiejskich SBO.   

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

 
 

ZA: 0 
 

PRZECIW: 6 
 

WSTRZYMUJĄCY: 1 

Czyste chodniki  
w Śródmieściu  

 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Śródmieście 

Przyjęto decyzję odmowną 

jednostki merytorycznej – 

WGKiOŚ: to zadanie, w zakresie 

czystości, które nie należy do 

zadań własnych Gminy. 

utrzymanie czystości na 

chodnikach usytuowanych na ul. 

Pocztowej, należy do 

obowiązków zarządców 

położonych tam nieruchomości, 

a nie zarządcy drogi. 

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

 

ZA: 0 
 

PRZECIW: 6 
 

WSTRZYMUJĄCY: 1 



200 nowych rowerów 

miejskich 

Zadanie 

dzielnicowe duże - 

Śródmieście 

W czasie dyskusji członkowie 

Zespołu zasugerowali, aby do 

przyszłych edycji SBO NIOL 

udostępnił wnioskodawcom  

mapę pokazującą gdzie można 

postawić Nowe stacje.  

Komisja przychyliła się do 

argumentów NIOL aby 

pozostawić aktualną ilość 

rowerów w systemie Roweru 

Miejskiego. 

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

Od tego momentu 

głosowania dołączył 

dodatkowy członek 

Zespołu. Brał udział 

w głosowaniu. 

 

 
ZA: 0 

 
PRZECIW: 5 

 
WSTRZYMUJĄCY: 3 

Parking ogólnodostępny przy 

ulicy Ledóchowskiego 

Zadanie 

dzielnicowe duże - 

Zachód  

  

Jest opracowana dokumentacja 

projektowa na budowę 

ogólnodostępnego parkingu na 

50 miejsc po drugiej stronie ulicy 

tj. przed budynkiem przy ul. 

Maciejewicza 1-7. Planowany 

termin realizacji III-IV kwartał 

2018 r.  

05.07.2018 r. na stronie ZDiTM 

został ogłoszony przetarg na 

zamówienie publiczne: Budowa 

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

 

 

ZA: 0 
 

PRZECIW: 5 
 

WSTRZYMUJĄCY: 3 



miejsc postojowych na działce 

11/59 z obr. 2126 w rejonie ul. 

Janiszewskiego w Szczecinie. 

Droga do parku przy ulicy 

Przygodnej 

Zadanie 

dzielnicowe duże - 

Zachód 

Wniosek nie jest spójny z Mpzp 

"Gumieńce - Derdowskiego 3". 

Wniosek zakłada budowę ciągu 

pieszo-jezdnego, natomiast 

zgodnie z Mpzp na odcinku 

ZG.5599.KD.D jezdnia powinna 

posiadać dwa pasy ruchu oraz 

min. jednostronny chodnik. Na 

pozostałych odcinkach ulicy 

Przygodnej dopuszcza się 

realizację jezdni w formie ciągu 

pieszo-jezdni. 

Projekt zaopiniowany 
negatywnie – 
odrzucony. 

 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

 

 
 

ZA: 0 
 

PRZECIW: 5 
 

WSTRZYMUJĄCY: 3 

SZCZECIŃSKI ROWER 
MIEJSKI NA POGODNIE I W 

OKOLICACH - BUDOWA 
NOWYCH STACJI W 
DZIELNICY ZACHÓD 

 

Zadanie 

ogólnomiejskie 

 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 

ZA: 
 

PRZECIW: 
 

WSTRZYMUJĄCY: 



Oświetlenie ścieżki 

spacerowej przy Jeziorze 

Słonecznym   

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Zachód 

 

Wniosek cofnięty do poprawek.  

Wnioskodawca ma albo 

przenieść wniosek do wyższej 

kategorii albo zmniejszyć ilość 

lamp. 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 

ZA: 
 

PRZECIW: 
 

WSTRZYMUJĄCY: 

ŁADOWARKI USB NA 
PRZYSTANKACH 

KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Śródmieście 

 

Ustalić, czy Wnioskodawca 

wystąpił o zgodę na 

umieszczenie punktów solarnych 

w wiatach należących do 

podmiotów zewnętrznych. 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 

ZA: 
 

PRZECIW: 
 

WSTRZYMUJĄCY: 



Strefa Ćwiczeń - Osów 

Zadanie 

dzielnicowe małe - 

Zachód 

 

Inwestycja o zbieżnym zakresie 

jest aktualnie realizowana.  

 
Projekt zaopiniowany 

negatywnie – 
odrzucony. 

 

Brak rekomendacji do 

wprowadzenia wniosku 

na listę zadań do 

głosowania. 

Od tego momentu z 

głosowania wyszedł 

jeden członek 

Zespołu.  

 

 
ZA: 0 

 
PRZECIW: 5 

 
WSTRZYMUJĄCY: 2 

MIASTECZKO RUCHU 
DROGOWEGO 

Zadanie 

ogólnomiejskie 

 

Postanowiono, aby 

wnioskodawcy dać jeszcze jedną 

szansę na znalezienie nowej 

lokalizacji. 

Do rozpatrzenia na 

kolejnym spotkaniu 

Zespołu Opiniującego. 

 
ZA: 

 
PRZECIW: 

 
WSTRZYMUJĄCY: 

 


