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UNP: 54382/BDO/-XXVIII/21 
Nasz znak: BDO-S.1431.17.2021.AI 
 

Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

w odpowiedzi na wniosek z dnia 19 października 2021 r. w sprawie udostępnienia informacji 

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

informuję, jak poniżej: 

 

1. Z czego wynika opóźnienie w realizacji kolejnych etapów SBO 2022? Według 

harmonogramu, obecnie powinniśmy być na etapie głosowania – Zmiany  

w harmonogramie spowodowane są trwającą weryfikacją projektów SBO  

pod względem merytorycznym. Z uwagi na ustawowy obowiązek realizacji 

zwycięskich inwestycji oraz w trosce o środki publiczne, Miasto dokłada wszelkich 

starań aby przeprowadzono weryfikację projektów w sposób rzetelny i dokładny. 

Każda ze zgłoszonych propozycji jest rozpatrywana indywidualnie. Na różnych 

etapach weryfikacji, projekty często wymagają dokonania przez autorów uzupełnień 

bądź modyfikacji. W proces oceny projektów zaangażowanych jest bardzo wiele 

jednostek miejskich oraz dwa zespoły społeczne – Zespół Opiniujący i Zespół 

Odwoławczy, co świadczy o skali procesu, a także ma wpływ na czas jego trwania.  

Ponadto należy wskazać, że udostępniany ramowy plan procesu SBO 2022 powinien 

być traktowany jako orientacyjny.  

2. Kiedy etap weryfikacji projektów zostanie zakończony? – Na czas udzielania 

odpowiedzi organ nie dysponuje taką informacją. Trwa weryfikacja merytoryczna 

zgłoszonych projektów. Dążymy do jej sprawnego zakończenia. 

3. Ile jeszcze posiedzeń Zespołu Opiniującego Miasto planuje przeprowadzić? –  

Na czas udzielania odpowiedzi, biorąc pod uwagę dynamikę procesu SBO, organ  

nie dysponuje taką informacją. 

4. Kiedy Miasto planuje przeprowadzenie głosowania nad projektami? – Głosowanie  

w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z Regulaminem odbywa 

się po zakończeniu procesu weryfikacji projektów przez jednostki miejskie. 

Następnym krokiem jest zatwierdzenie listy do głosowania przez Zespół Opiniujący. 
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W dalszej kolejności, zostaje przeprowadzone publiczne losowanie numerów 

projektów. Głosowanie zostaje zarządzone nie wcześniej niż 14 dni od opublikowania 

listy projektów skierowanych pod głosowanie mieszkańców w Biuletynie Informacji 

Publicznej UM. Termin przeprowadzenia głosowania zostanie podany do publicznej 

wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. 

5. Czy i kiedy zostanie opublikowany uaktualniony harmonogram SBO 2022? –  

Nie planuje się publikacji uaktualnionego harmonogramu SBO 2022. Jak wskazano 

powyżej, przedstawiony harmonogram ma jedynie charakter poglądowy.  

6. Jakie działania Miasto planuje podjąć, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłych 

edycjach? – Mając na uwadze doświadczenie z lat poprzednich Miasto dąży do takiej 

weryfikacji wniosków, aby zapewnić ich sprawną i rzetelną realizację. Jednocześnie, 

z uwagi na specyfikę i złożony charakter SBO, w tym roku proces został 

zorganizowany wcześniej, jednak sytuacja związana z pandemią COVID-19  

nie sprzyjała bezpośrednim kontaktom z mieszkańcami Miasta, a tym samym 

utrudniła zakończenie weryfikacji projektów zgodnie z przyjętym harmonogramem. 

Kolejne etapy i ważne wydarzenia dotyczące SBO 2022 będą na bieżąco 

komunikowane mieszkańcom poprzez kanały informacyjne Miasta. 

7. Kiedy miasto planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmian  

w Regulaminie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego? – Na czas udzielania 

odpowiedzi organ nie dysponuje taką informacją. Termin konsultacji społecznych 

zostanie podany do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.  

 

Podpisano: Magdalena Błaszczyk Dyrektor Biura BDO 

  


