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Nasz znak: BDO-II.1431.9.2022.AI 
Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

Szanowny Panie, 

w odpowiedzi na wniosek z dnia 31 lipca 2022 r. w sprawie udostępnienia informacji 

publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

informuję, jak poniżej: 

 

1. Tak, Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie określania trybu i szczegółowych 

kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.  

 

2. Uchwała została podjęta w 2017 r. i jest opublikowana 

- w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego:  

http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2017/5321/akt.pdf  

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin: 

https://bip.um.szczecin.pl/files/EF191A14364143D5ACA1F7B037481906/2.Uchwala_Rady_

Miasta_Szczecin.pdf . 

 

3. Tak, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin znajduje się 

oddzielna zakładka poświęcona wyłącznie inicjatywie lokalnej: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131146.asp . 

 

4. Informacja o wnioskach złożonych w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się pod adresem: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131155.asp . 

 

Ponadto informuję, że  

w roku 2018 w ramach inicjatywy lokalnej złożono 12 wniosków, z których: 

- 3 zostały zrealizowane, 

- 1 został wycofany przez wnioskodawców, 

- 4 nie spełniły wymagań formalnych, 

- 4 zostały ocenione negatywnie: 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Dialogu Obywatelskiego  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 4245 099 

bdo@um.szczecin.pl   

www.szczecin.pl/bdo 

 



Tytuł: Powód odrzucenia: 

Utworzenie koła informatycznego  
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 

Negatywna opinia Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej - brak zgody na realizację 
inicjatywy na terenie ww. szkoły. 
Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 
2017 r. w sprawie określania trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 
o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej (zwanej dalej uchwałą) 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. 
Dodatkowo w ocenie Wydziału Oświaty nie 
dopełniono wymogu wynikającego z Prawa 
oświatowego dot. zaopiniowania przez Radę 
Pedagogiczną i kierownictwo szkoły 
zaproponowanych do realizacji zadań  
na rzecz uczniów a także nie uzgodniono 
zasad i warunków udostępnienia 
pomieszczeń szkolnych.  

Zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe  
w oparciu o zajęcia z piłki nożnej halowej  
dla uczniów Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej w Szczecinie  

Negatywna opinia Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej - brak zgody na realizację 
inicjatywy na terenie ww. szkoły 
Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta. 
Dodatkowo w ocenie Wydziału Oświaty nie 
dopełniono wymogu wynikającego z Prawa 
oświatowego dot. zaopiniowania przez Radę 
Pedagogiczną i kierownictwo szkoły 
zaproponowanych do realizacji zadań na 
rzecz uczniów a także nie uzgodniono zasad 
i warunków udostępnienia pomieszczeń 
szkolnych. 

"Szczecin wczoraj i dziś. Wystawa, cykl 
prelekcji, warsztatów i lekcji muzealnych 
"Szczecin na pocztówce w fotografii  
na przestrzeni 120 lat" oraz zebranie 
wspomnień Pionierów Ziem Odzyskanych 
repatriantów z Harbinu". 

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta. 

tworzyMY-cykl kreatywnych spotkań 
warsztatowych. Rozwój poprzez rzemiosło  
i rękodzieło. Warsztaty z tworzenia mozaiki, 
warsztaty rzeźbienia w glinie i mydle, 
warsztaty rzeźbienia w drewnie, tworzenie 
biżuterii (drewno i bursztyn), warsztaty 
florystyczne. 

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta. 

 

 

W roku 2019 w ramach inicjatywy lokalnej złożono 14 wniosków, z których:   

- 4 zostały zrealizowane,  

- 1 został wycofany przez wnioskodawców, 

- 4 nie spełniły wymagań formalnych, 

- 5 zostało ocenionych negatywnie: 



 

Tytuł: Powód odrzucenia: 

Kulturalni Seniorzy - aktywizacja osób 
starszych 

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Spraw Społecznych Urzędu 
Miasta. 
W ocenie Wydziału Spraw Społecznych 
przedstawione działanie aktywizacji osób 
starszych wpisuje się w zadanie zlecane 
przez Gminę Miasto Szczecin organizacjom 
pozarządowym w ramach otwartego 
konkursu ofert pn. Integracja i aktywizacja 
osób starszych – prowadzenie klubu seniora 
oraz innych form wsparcia dziennego 
seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin. 

Rewitalizacja terenu zielonego  
przez uzupełnienie ziemi ogrodowej, 
przekopanie terenu, nawożenie i obsianie 
trawą, przygotowanie miejsca i instalacja 
ławek ogrodowych. Nasadzenie kwiatów 
(krokusy, narcyze). 

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. 
W opinii Wydziału Ochrony Środowiska 
zadanie nie mieści się w obszarze 
rewitalizacji ponieważ wskazany do realizacji 
inicjatywy lokalnej teren jest już 
zagospodarowany (siłownia, plac zabaw, 
parking, nasadzenia). Charakter terenu  
i stan władania warunkują ograniczenie 
liczby potencjalnych odbiorców do maks. 
500 osób. Wydział podniósł także argument, 
iż jako wkład podane zostały zadania już 
wykonane, co powodowałoby 
refinansowanie prac wykonanych z budżetu 
wspólnoty mieszkaniowej. 

1000 budek lęgowych dla ptaków i domków 
dla nietoperzy w Podjuchach  

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta. 
W opinii Wydziału Ochrony Środowiska 
wniosek był sformułowany zbyt ogólnie i aby 
mógł być procedowany konieczne byłoby 
jego doprecyzowanie z uwzględnieniem 
terminów przyrodniczych. 

Szczecińskie spotkania z popkulturą BETON 
2019  

Wniosek nie uzyskał wymaganej uchwałą 
liczby punktów podczas oceny merytorycznej 
Wydziału Kultury Urzędu Miasta. 

Pierwsza pomoc - Nawet Dziecko to Potrafi W opinii Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności Urzędu Miasta wniosek 
został złożony na tyle późno, że dokonanie 
zakupu potrzebnych rzeczy oraz 
przekazanie ich wnioskodawcom nie jest 
możliwe przed rozpoczęciem planowanych 
działań. 

 

 

 



W roku 2020 w ramach inicjatywy lokalnej złożono 5 wniosków, z których: 

- 2 zostały zrealizowane, 

- 2 zostały wycofane przez wnioskodawców, 

- 1 nie spełnił wymagań formalnych 

   

W roku 2021 w ramach inicjatywy lokalnej złożono 5 wniosków, z których: 

- 4 zostały zrealizowane, 

- 1 został oceniony negatywnie (uzasadnienie oceny znajduje się w karcie obiegowej 

udostępnionej pod adresem: 

https://bip.um.szczecin.pl/files/5B26E6DCA24E46B2B86B02D85E7FA0BA/Karta%20Obiego

wa%20-Arkonia.pdf . 

 

 

 

  

 


