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Nasz znak: BDO-II.1431.11.2022.AI 
Dotyczy: odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 września 2022 r. w sprawie udostępnienia informacji 

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

publicznej informuję, jak poniżej: 

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną posiedzeń 

Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego na podstawie § 5 Zarządzenia nr 320/22 

Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu 

Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających w ramach Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego 2023. 

 

Budżet obywatelski stanowi szczególny rodzaj konsultacji społecznych i jest procesem 

skierowanym głównie do członków lokalnych społeczności – to Mieszkańcy są 

pomysłodawcami projektów procedowanych w ramach SBO i to Oni w głosowaniu decydują, 

które z propozycji zadań zostaną zrealizowane przez Miasto. O skierowaniu projektów pod 

głosowanie Mieszkańców decyduje Zespół Opiniujący. W posiedzeniach Zespołu mogą 

wziąć udział wszyscy zainteresowani Mieszkańcy – zarówno w sposób czynny jak i bierny.  

Z uwagi na wprowadzenie zakazu organizowania zgromadzeń, którego powodem był 

wybuch pandemii koronawirusa - posiedzenia Zespołu Opiniującego i Zespołu 

Odwoławczego działających w ramach SBO przybrały postać spotkań zdalnych w miejsce 

spotkań stacjonarnych. W celu umożliwienia jak najpełniejszego udziału Mieszkańców w tym 

społecznym procesie, pomimo ograniczeń wynikających z pandemii, do realizacji zadania 

wynikającego z § 5 wyżej wymienionego Zarządzenia nr 320/22 przyjęto rozwiązanie 

polegające na publicznym transmitowaniu na żywo posiedzeń Zespołów. Sposób ten 

sprawdził się i został utrzymany do dnia dzisiejszego. 

 

Udział w posiedzeniach Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego jest dobrowolny a 

informacja o prowadzonej transmisji jest jawna. Decydując się na udział w spotkaniu 

Mieszkańcy wyrażają zgodę na jego transmisję. W trakcie dołączania na zdalne posiedzenie 

Zespołu poprzez platformę Zoom należy zatwierdzić wyświetlony komunikat o treści:  

„Z tego spotkana prowadzona jest transmisja na żywo. Pozostając na tym spotkaniu, 

zgadzasz się na przesyłanie strumieniowe. Każdy, kto ma dostęp do livestreamu, może go 

oglądać lub udostępniać innym.”  
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Jednocześnie wskazuję, iż transmisja jest dostępna wyłącznie w czasie rzeczywistym i nie 

jest rejestrowana ani przechowywana przez jednostki Urzędu – zgodnie z § 4 ust. 24 ww. 

Zarządzenia.  

 

 

    


