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Podstawa prawna. 

 

ZARZĄDZENIE NR 18/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN, z dnia 28 stycznia 2015 r.,  

w sprawie zasad współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez jednostki 

organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin oraz Gminy Miasto Szczecin. 

Zaplanowane konsultacje społeczne w 2018 

 

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej 

1. Konsultacje społeczne dotyczące modelu ruchu, analizy parkowania, koncepcji 

uspokojenia ruchu samochodowego oraz zwiększenia dostępności obszaru 

komunikacji publicznej dla śródmieścia Szczecina. 

Planowany termin: luty-marzec 2018 r.  

Planowane działania: zbieranie uwag w formie papierowej lub elektronicznej, 

otwarte spotkania. 

  

2. Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zagospodarowania wnętrz kwartałów 

nr 8, 9, 25, 38, 39 Śródmieścia Szczecina.  

Planowany termin: kwiecień-maj 2018 r.  

Planowane działania: zbieranie uwag w formie papierowej lub elektronicznej, 

otwarte spotkania. 

 

Zakład Usług Komunalnych 

 

3. Przedstawienie zaproponowanych przez Projektanta propozycji 

zagospodarowania Parków Kasprowicza i Arkońskiego, w celu uzyskania uwag 

od mieszkańców jako docelowych użytkowników.   

Planowany termin: I – II kwartał 2018 r.  

Planowanie działania: spotkania, w trakcie których Projektant przedstawi 

koncepcję. Dyskusja, zgłaszanie uwag. 
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4. Przedstawienie zaproponowanych przez Projektanta propozycji 

zagospodarowania Parku Żeromskiego z Pl. Mickiewicza w celu uzyskania uwag 

od mieszkańców jako docelowych użytkowników  

Planowany termin: I – II kwartał 2018 r.   

Planowane działania: spotkania, w trakcie których Projektant przedstawi 

koncepcję. Dyskusja, zgłaszanie uwag. 

 

Wydział Zarządzania Finansami Miasta 

5. Przekazanie wniosków, uwag i opinii do budżetu Miasta Szczecin na 2019 r. 

Planowany termin: czerwiec-wrzesień 2018r.  

Planowanie działania: Spotkania z Prezydentem 

 

Biuro Dialogu Obywatelskiego 

6. Konsultacje społeczne dotyczące współpracy Gminy Miasto  Szczecin  

z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2019 r. 

 

Planowany termin: wrzesień-październik 2018 r. 

Planowanie działania: Badanie opinii organizacji przez umieszczenie projektu 

Programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi dz.p.p., na stronie internetowej i w Biuletynie 

Informacji Publicznej UM. Przyjmowanie uwag na piśmie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres: bop@um.szczecin.pl, 2. Zebrania z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Szczecina, z przedstawicielami 

Szczecińskiej Rady  Działalności Pożytku Publicznego. 

 

7. Rewitalizacyjny Fundusz Grantowy.  

Planowany termin: IV kwartał 2019 r. 
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Konsultacje społeczne zrealizowane w 2018 r. 

 

1. Kierunki Przyszłości 21/27. Konsultacje społeczne dotyczące wieloletnich 

kierunków inwestycyjnych dla Miasta Szczecin po roku 2020. 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Szczecin 

z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

Konsultacje społeczne prowadzone były w terminie od 16. maja do 30. września. 

Działania skupiły się na zbieraniu opinii poprzez stronę internetową: 

kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu. oraz po raz pierwszy na dużą skalę 

zorganizowano bezpośrednie spotkania z mieszkańcami w czasie największych 

imprez miejskich. W dedykowanych stoiskach urzędnicy rozmawiali ze 

mieszkańcami oraz zachęcali do zostawienie  opinii za pośrednictwem ankiet,  

które można było wypełnić na miejscu. 

Wyniki konsultacji przedstawiały się następująco: 

Obszar 1: Przeciwdziałanie zmianom klimatu – liczba oddanych głosów: 694 

Obszar 2: Zwiększenie zatrudnienia – liczba oddanych głosów: 571 

Obszar 3: Poprawienie zarządzania strefą euro – liczba oddanych głosów: 386 

Obszar 4: Zarządzanie przepływami migracyjnymi do UE – liczba oddanych 

głosów: 444 

Obszar 5: Wzmacnianie bezpieczeństwa i współpracy wojskowej – liczba oddanych 

głosów: 367 

Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116234.asp.  

 

 

 

 

file:///C:/Users/jbulawa/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/09U5W5JN/kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116234.asp
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2. Konsultacje społeczne – Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 179/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

25 kwietnia 2018 r. 

 

Szczeciński Budżet Obywatelski 2019 zainaugurowany został działaniami 

edukacyjnymi, które rozpoczęły się 23. kwietnia 2018 r., a zakończony 

głosowaniem, które trwało  od 28. września do 12. października. 

W szóstej edycji budżetu obywatelskiego szczecinianie poprzez bezpośrednie 

głosowanie wybierać spośród 110 propozycji projektów zgłoszonych przez 

lokalnych liderów.  Zadania podzielone były na ogólnomiejskie, dzielnicowe duże 

i dzielnicowe małe, a każdy z głosujących dysponował 3. głosami: 1 na projekty 

ogólnomiejskie, 1 na projekty dzielnicowe duże i 1 na projekty dzielnicowe małe. 

Do zagospodarowania było 9 milionów złotych. 

 

Wyniki SBO 2019. 

Zadania ogólno miejskie: 

- Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej 

trasy wokół kąpieliska Arkonka (2845 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe duże Północ: 

Park Warszewo-Podbórz (2230 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe duże Prawobrzeże: 

Skatepark Chełminek (1 734 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe duże Śródmieście: 

Budowa boiska przy ogólnokształcącej szkole muzycznej (1 629 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe duże Zachód: 

Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska 

sportowego w "Błękitnej" Pomorzany (866 głosów). 
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Zadania dzielnicowe małe Północ: 

Edukacyjny plac zabaw (1 619 głosów). 

Alejka rekreacyjno-piknikowa "Hożanka" (1 036 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe małe Prawobrzeże: 

Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim (1 885 głosów). 

Różana fontanna (1 027 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe małe Śródmieście: 

Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - 

szefa wszystkich szefów, ikony popkultury (1 020 głosów). 

Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku 

Kasprowicza (930 głosów). 

 

Zadania dzielnicowe małe Zachód: 

Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym (639 głosów). 

 Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza (481 głosów). 

 

Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie: 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116233.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116233.asp


7 
 

3. Konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w statutach Rad Osiedli 

Miasta Szczecin 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 471/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  

31 października 2018 r. (ze zmianą Zarządzeniem Nr 487/18 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 16 listopada 2018 r.) 

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 2. listopada 2018 r.  

do 16. grudnia 2018 r. Prowadzono je za pośrednictwem strony internetowej 

www.konsultuj.szczecin.pl, na której zamieszczone zostały wszystkie dokumenty 

związane z przedmiotem konsultacji. 4. grudnia 2018 r. odbyło się również 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sali sesyjnej Urzędu Miasta Szczecin. 

Mieszkańcy Szczecina mieli możliwość wniesienia uwag na piśmie do 

przedstawionych dokumentów oraz poprzez pocztę elektroniczną 

statutyro@um.szczecin.pl .  

 

Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116238.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.konsultuj.szczecin.pl/
mailto:statutyro@um.szczecin.pl
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116238.asp
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4. Konsultacje Społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Gminy 

Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

 

Podstawa prawna:  Zarządzenie Nr 464/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 

grudnia 2016 r. 

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 1. września 2018 r., do dnia  

16. września 2018 r. Adresowane były do  Szczecińskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było zebranie propozycji, uwag  

i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. 

W ramach konsultacji prowadzono badania opinii organizacji pozarządowych 

oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  przez 

umieszczenie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ww. Programu 

na stronie  http://konsultuj.szczecin.pl. Przyjmowano uwagi na piśmie za 

pośrednictwem ankiety (drogą elektroniczną) oraz w formie papierowej w Biurze 

Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.  

Zorganizowano zebrania ze Szczecińską Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie Programu 

współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.  

Konsultacje zakończył raport opublikowany na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116236.asp  

 

 

 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/
http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116236.asp
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5. Ewaluacja 

 

W 2018 r. przeprowadzono ewaluację konsultacji społecznych - Szczeciński 

Budżet Obywatelski 2019. Proces przeprowadziła zewnętrzna organizacja   – 

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. 

Z wynikami badań ewaluacyjnych można zapoznać się na stronie: 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116239.asp 

 

 

 

 

 

 

http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116239.asp

