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KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK 

W dniach: 24.11.2015 r., 28.11.2015 r. odbyły się spotkania z mieszkańcami Miasta 

Szczecin w ramach konsultacji społecznych dotyczących budżetu Miasta na 2016 rok.  

W powyższych konsultacjach społecznych uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, 

mieszkańcy Miasta Szczecin oraz zaproszeni eksperci z dziedziny finansów i sektora 

publicznego.  

Celem przedmiotowych konsultacji było zebranie od mieszkańców Miasta propozycji 

i ewentualnych uwag w kwestii przyszłorocznego budżetu Miasta. 

Podsumowując powyższe spotkania, należy stwierdzić, że mieszkańcy podjęli dyskusję 

w zakresie budżetu obywatelskiego, poruszając następujące zagadnienia: 

 

1. Niskokosztowe inwestycje   

Zgłoszono:  

Zapytanie czy Miasto mogłoby sfinansować niskokosztowe inwestycje, które znalazły się 

w budżecie obywatelskim, ale nie otrzymały wymaganej aprobaty.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent przypomniał, że projekty, które nie wygrały w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2016 mogą być realizowane w ramach współpracy z Radami Osiedla, na które środki z roku 

na rok rosną. Jednak projekty, które nie wygrały w głosowaniu, na pewno nie będą 

realizowane w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Natomiast można się 

zastanowić nad sfinansowaniem części z nich z innych środków. 

 

2. Miasto, a kontrahenci 

Zgłoszono:  

Zapytanie na ile Miasto zabezpiecza się przed kontrahentami, którzy wygrywają przetargi, 

a potem ich nie realizują zgodnie z planem. Czy są z tego tytułu wyciągane konsekwencje. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent Krzystek odniósł się do sprawy odszkodowań. Stwierdził, że jest to na bieżąco 

egzekwowane, kilka spraw znajduje się aktualnie w sądzie, a przepisy obligują włodarzy do 

zawierania umów, które zabezpieczają interes Miasta przed nieuczciwymi przedsiębiorcami.  
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3. Likwidacja basenu przeciwpożarowego na Placu Matki Teresy z Kalkuty, 

przebudowa ul. Grażyny, remont skrzyżowania Firlika – Łady - Dubois, 

modernizacja alejek parkowych oraz rozbudowa stacji Roweru Miejskiego 

Zgłoszono: 

Likwidację basenu przeciwpożarowego na Placu Matki Teresy z Kalkuty, przebudowę ul. 

Grażyny, remont skrzyżowania Firlika – Łady – Dubois, modernizację alejek parkowych oraz 

rozbudowę stacji Roweru Miejskiego.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent stwierdził, że kilka z wymienionych inwestycji jest ujętych w budżecie Szczecina 

na kolejne lata, m.in. likwidacja basenu przeciwpożarowego na placu Matki Teresy z Kalkuty 

zaplanowana jest w 2018 roku czy renowacja alejek parkowych w ramach unijnego projektu. 

Podsumował, że praktycznie wszystkie miejskie prace nie są jego pomysłami, ale efektem 

wsłuchiwania się w to co mówią i postulują mieszkańcy.  

 

4. Dziura w budżecie  

Zgłoszono: 

Zapytanie jak Miasto zamierza sobie poradzić z prognozowaną dziurą budżetową 

opiewającą na 104 mln złotych spowodowaną podwyższeniem kwoty wolnej od podatku do 8 

tys. zł.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent zaznaczył, że dziura w budżecie na kwotę 104 mln złotych, została wyliczona  na 

podstawie bieżących danych. Trudno się jednak do tego jednoznacznie odnieść, skoro nie 

znamy jeszcze ustawy. Poza tym zanim ustawa wejdzie w życie z pewnością nastąpią 

rozmowy z rządem, który może zaproponować działania łagodzące skutki, które częściowo 

zrekompensują straty samorządów, jak choćby trzeci próg podatkowy.   

  

5. Kolejność remontów pętli tramwajowych Pomorzany i Głębokie 

Zgłoszono: 

Zasugerowano zmianę kolejności remontów pętli tramwajowej Pomorzany kosztem tej na 

Głębokim.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent zapewnił, że pętla na Pomorzanach będzie realizowana w pierwszej kolejności, 

choć z innych środków.  
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6. Inwestowanie w Szczecińską Filharmonię  

Zgłoszono: 

Wątpliwość w sens inwestowania aż takich pieniędzy w nową filharmonię, gdzie pod hasłem 

wydatki kulturalne kryje się finansowanie utrzymania obiektu, jego remontów, ochrony, 

napraw, prac porządkowych, itp.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent przyznał, że punkt dotyczący Filharmonii jest najwyższą pozycją kosztową, ale 

jest to jednocześnie największe przedsięwzięcie kulturalne Szczecina. Także wizerunkowe. 

W mijającym roku obiekt odwiedziło 120 tys. osób, co świadczy o jego popularności. Zaś co 

do wydatków to trudno je inaczej przypisać. W przypadku filharmonii, sprawy remontowe czy 

porządkowe muszą się zawierać w pozycji „kultura”, choć w skali całkowitych kosztów 

stanowią tylko ułamek, gdyż te główne generują artyści, poprzez ich honoraria. Prezydent 

zaznaczył również, że koszty związane z funkcjonowaniem Filharmonii udaje się 

pomniejszyć poprzez przychody z biletów oraz szereg przedsięwzięć komercyjnych (m.in. 

wynajem powierzchni), których suma w mijającym roku przekroczyła 3 mln złotych.  

 

7. Kwestia Frygi na Placu Zamenhoffa  

Zgłoszono: 

Zwrócono uwagę na temat sensowności niektórych inwestycji miejskich w szczególności na 

wątpliwej urody Frygę na Placu Zamenhoffa. 

Stanowisko Miasta: 

W odpowiedzi na powyższe Prezydent stwierdził, że Fryga miała za zadanie uatrakcyjnienie 

przestrzeni publicznej. Prezydent zdaje sobie sprawę, że ten projekt wzbudził emocje, także 

te negatywne, natomiast to i tak lepsze niż obojętność mieszkańców. Za przykład posłużył 

gmach Filharmonii, który początkowo również nie cieszył się dużą popularnością wśród 

Szczecinian.  

 

8. Bezpłatne porady prawne  

Zgłoszono: 

 Prośba o poprawę jakości i dostępności bezpłatnych porad prawnych.  

 Propozycja umiejscowienia ich siedzib w lokalach Rad Osiedli.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent obiecał pewne udoskonalenia. Zapowiedział, że pomoc prawników będzie wkrótce 

dostępna przez 5 dni w tygodniu przez 8 godzin i będzie realizowana w dwóch punktach – 
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w Urzędzie Miejskim oraz na Prawobrzeżu. Aby plan wdrożyć w życie należy jednak 

zabezpieczyć go technicznie i administracyjnie.  

 

9. Remont ulic: Tynieckiej, Zbójnickiej i Harnasiów  

Zgłoszono: 

Wniesiono o ujęcie remontu ulic: Tynieckiej, Zbójnickiej i Harnasiów.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent odniósł się do konkretnej pozycji w budżecie wg której na nakłady inwestycyjne na 

Gumieńcach Miasto przeznaczy 8,5 mln zł. Modernizacja wspomnianych ulic obejmie 

montaż oświetlenia, a kolejne prace będą przeprowadzane w następnych latach.  

W wyniku przeprowadzonych konsultacji w projekcie Budżetu Miasta na 2016 rok po 

autopoprawce zmieniono nazwę zadania na „Budowa oświetlenia przy ulicy Tynieckiej wraz 

z modernizacją nawierzchni” oraz zwiększono kwotę o 100 tys. zł do 245 tys. zł.  

 

10. Linie autobusowe 53 i 60 oraz linia tramwajowa nr 10 

Zgłoszono: 

Wniesiono o dodatkowe skomunikowanie z Centrum, bowiem autobusy linii 53 oraz 60 mają 

wydłużone trasy i najczęściej są opóźnione o kilkanaście minut, zaś linia tramwajowa nr 10 

kursuje zbyt rzadko.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent w odpowiedzi na problem, stwierdził że sprawa opóźnień autobusów linii 60 oraz 

53 jest o tyle trudna, że wynika z korków jakie powstają w godzinach szczytu np. na 

Niebuszewie. Co do częstotliwości kursowania tramwajów linii nr 10 Prezydent obiecał 

przeanalizowanie wniosku, a być może skorygowanie harmonogramu.  

 

11. System monitoringu przy scenie na Placu Pawłowskiego, budowa przejścia dla 

pieszych przy osiedlu Sadowskiego i Taczaka (blisko ul. Hubala), podjazdu dla 

niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno.  

Zgłoszono: 

Wniosek w sprawie montażu systemu monitoringu przy scenie na Placu Pawłowskiego, 

budowy przejścia dla pieszych przy osiedlu Sadowskiego czy Taczaka (blisko ul. Hubala) 

oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w siedzibie Rady Osiedla Pogodno.  
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Stanowisko Miasta: 

Prezydent zaznaczył, że na każdą Radę Osiedla z budżetu Miasta przeznaczanych jest 160 

tysięcy złotych, a kwoty te w dodatku co 12 miesięcy rosną. Te środki powinny być 

przeznaczane na małe inwestycje, w tym na monitoring, którego instalacja może się 

zamknąć w kilku tysiącach złotych.  

 

12. Opłaty stałe w Radach Osiedli 

Zgłoszono: 

Zapytanie o opłaty stałe w radach osiedla, które mogłyby być współfinansowane przez 

Miasto (prąd, czynsz, telefon). 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent Miasta w odniesieniu do sprawy opłat za media, bierze je pod uwagę przy 

konstruowaniu budżetu dla rad osiedlowych. Jest tam również ujęty czynsz dla Miasta, ale 

zazwyczaj jest on mniejszy w kontekście opłat za prąd, wodę czy energię elektryczną.  

13. Płytki chodnikowe na ulicach osiedla Pogodno 

Zgłoszono: 

Problem z korzeniami drzew, które wysadzają płyty chodnikowe, utrudniając ruch pieszym. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent zaznaczył, że sprawa drzew na wąskich alejkach chodnikowych na Pogodnie nie 

jest prosta, i że wciąż szuka się nowych rozwiązań wraz z konserwatorem oraz fachowcami 

od zieleni miejskiej. Wyciąć drzew nie można, zaś szansy na ułatwienie życia przechodniom 

upatruje w tworzeniu ciągów pieszo - jezdnych, przynajmniej w miejscach, gdzie nie ma 

przelotowych ulic. Ponadto na remont dróg i chodników na Pogodnie Miasto przeznaczy do 

2023 roku ponad 13 mln złotych, czyli po blisko 2 mln złotych na każdy budżet. W związku 

z tym ta sytuacja powinna w niedługim czasie się poprawić. 

 

14. Remont ulicy Stelmacha 

Zgłoszono: 

Wniesiono by remont ulicy Stelmacha, ująć w kolejnym budżecie przy okazji przebudowy 

torowiska, powołując się na niedawny wypadek przy tej ulicy.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent wspomniał, że wypadek na ulicy Stelmacha, zdaniem służb badających to 

zdarzenie i monitorujących natężenie ruchu na szczecińskich drogach, wyniknął 
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z nieszczęśliwego zbiegu okoliczności, w którym przechodzień został potrącony przez 

ciężarówkę wychylając się zza stojącego pojazdu. 

 

15. Teren znajdujący się naprzeciwko Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego 

Zgłoszono: 

Zapytanie o teren znajdujący się naprzeciwko Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 

Uniwersytetu Szczecińskiego u zbiegu ul. Korfantego i ul. Mickiewicza. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent przyznał, że sprawa terenu przy ul. Mickiewicza jest świeża. Decyzja sądu 

o powrocie gruntu do Miasta zapadła w tym miesiącu, zaś teren być może zostanie – jak to 

było w pierwotnym założeniu - zaadoptowany na przestrzeń rekreacyjną. 

 

16. Czynsze komunalne 

Zgłoszono: 

Zapytanie jak wygląda sytuacja ściągalności czynszów komunalnych. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent w odniesieniu do ściągalności zadłużenie, nazwał temat delikatnym, gdyż dotyczy 

głównie sfery społecznej. Najbiedniejsza część najemców mieszkań komunalnych nie płaci 

czynszów, potem naliczane są im karne odsetki, co sprawę dodatkowo pogarsza. Tam gdzie 

można, Miasto stara się odzyskać środki, ale – zdaniem Prezydenta - jest to wyjątkowo 

trudne. Tam gdzie można są prowadzone windykacje, sygnały o zaległościach są na bieżąco 

odnotowywane, lecz trzeba zdać sobie sprawę z tego, że części z tych środków nigdy nie 

uda się ściągnąć. Z jednej strony trzeba się z tym pogodzić. Z drugiej, polityka mieszkaniowa 

powinna ewoluować, by Miasto było bardziej efektywne w kwestii egzekwowania zadłużenia. 

17. Budowa wybiegu dla psów na Osiedlu Majowe 

Zgłoszono: 

Wniosek o budowę wybiegi dla psów na Osiedlu Majowe. Koszt tej inwestycji nie powinien 

przekroczyć kwoty 30-40 tys. zł. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent przychyla się do wniosku sfinansowania budowy wybiegu dla psów na Osiedlu 

Majowe. 
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18. Parking na Osiedlu Majowe przy ul. Andrzejewskiego 

Zgłoszono: 

Prośbę o pokrycie kosztów przygotowania projektu.  

Stanowisko Miasta: 

Prezydent poprosił o złożenie stosownego wniosku dotyczącego miejsc parkingowych przy 

ul. Andrzejewskiego, aby móc się lepiej tej sprawie przyjrzeć. 

 

19. Stadion Pogoni Szczecin 

Zgłoszono: 

Pytanie w jaki sposób będzie wydatkowana kwota 13 mln zł przeznaczonych w budżecie 

miejskim na stadion Pogoni. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent wspomniał, że w 2012 roku została podjęta uchwała o modernizacji stadionu 

miejskiego. Projekt w najnowszej wersji zakłada wymianę wszystkich trybun. Prezydent zdaje 

też sobie sprawę, że część mieszkańców uważa, że powinno się wybudować całkiem nowy 

stadion. Jest to problem do przedyskutowania, bo sam projekt nowego stadionu, zebranie 

potrzebnej dokumentacji zajmie ok. 2-3 lata. Jednak większym problemem są koszty, które 

przy budowie nowego stadionu przekroczyłyby 250-300 mln zł. Miasta na taki wydatek nie 

stać. Podkreślił, że stadion jest potrzebny, lecz trzeba to zrobić racjonalnie i nie popełnić 

błędów innych miast, które wybudowały piękne stadiony, a teraz są niewykorzystywane, zaś 

ich utrzymanie - kosztuje. 

 

20. Teren przy Stadionie Pogoni 

Zgłoszono: 

Wniesiono propozycję dotyczącą wykorzystania terenu przy stadionie Pogoni na stworzenie 

miejsc parkingowych dla kibiców. 

Stanowisko Miasta: 

Prezydent odpowiedział, że decyzja o modernizacji zakłada również stworzenie ok. 800 

miejsc parkingowych na koronie stadionu z dojazdami. Boiska przy stadionie nadal będą 

użytkowane, w dalszej kolejności unowocześniane, choć jeszcze nie w ramach tego projektu. 

Generalnie nadal mają one służyć młodzieży. 
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21. Infrastruktura Osiedla Pogodno 

Zgłoszono: 

Wniesiono o zwiększenie wydatków na zasadniczą infrastrukturę Osiedla Pogodno.  

Stanowisko Miasta: 

W kwestii problemu ulic na Osiedlu Pogodno, Prezydent zdaje sobie sprawę z potrzeb 

mieszkańców tej dzielnicy. Po przeglądzie ulic stwierdzono, że ulica Traugutta jest ulicą 

tranzytową, ale jej jakość też jest ważna. Prezydent dodał, że na przestrzeni kolejnych 

sześciu lat, co roku, na poprawę warunków ulic Pogodna będzie przewidziane po 2 mln zł. 

Wskazał również, że poważnym problemem jest zadrzewienie ulic w tamtym regionie. 

Naprawa chodników wiąże się z uszkodzeniem korzeni drzew, dlatego są już prowadzone 

rozmowy, a Miasto szuka rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć niszczenia zieleni przy 

naprawie infrastruktury. Zastępca Prezydenta dodał, że w wydatkach na Osiedlu Pogodno  

przewidziano w 2016 na remonty ulic ok. 2 mln zł oraz 150 tys. na tworzenie „Strefy 30” 

(drogi objęte znacznym ograniczeniem prędkości) w obrębie ulic Reymonta, 

Przybyszewskiego i Sanoka, a także chodnik przy ul. Brodzińskiego. 

 

 

 

 

 

 


