
Szczecin, 14.08.2019 r. 

Protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego działających  

w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 z dnia 31 lipca 2019 r. 

 Dnia 31 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniującego oraz Zespołu 

Odwoławczego działających w ramach SBO 2020. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 16:05. 

Zgromadzonych powitała Pani Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Magdalena 

Błaszczyk przedstawiając porządek obrad i kierując zapytanie o wolne wnioski. Członek 

Zespołu Odwoławczego Pan Arkadiusz Lisiński zgłosił, iż w jego opinii niezbędne jest 

wyznaczenie 2-3 osobowych delegacji z każdego z zespołów, które byłby obecne podczas 

liczenia głosów oddanych na projekty SBO 2020 zarówno w wersji elektronicznej jak  

i papierowej. Postanowiono przeprowadzić posiedzenie zgodnie z zaproponowanym 

porządkiem, wolny wniosek pozostawiając do dyskusji końcowej. 

W imieniu Pana Prezydenta Piotra Krzystka Pani Dyrektor wręczyła członkom obu 

zespołów nominacje. Następnie dokonano wyborów na przewodniczącego  

i wiceprzewodniczącego Zespołu Opiniującego. Decyzją 13 obecnych członków Zespołu 

Opiniującego przewodniczącym został Pan Jarosław Warchoł (12 głosów za kandydaturą, 1 

wstrzymujący się), a wiceprzewodniczącym Pan Mirosław Gosieniecki (11 głosów za 

kandydaturą, 2 wstrzymujące się). Przez wzgląd na małą liczbę członków Zespołu 

Odwoławczego zadecydowano o zwołaniu spotkania i wyborach przewodniczących w innym 

terminie. 

W dalszej części spotkania omówiony został program informatyczny służący członkom obu 

zespołów do opiniowania wniosków. Podczas dyskusji Pan Mirosław Gosieniecki wniósł o to, 

aby członkowie zespołów otrzymywali jednocześnie maksymalnie 10 wniosków do 

opiniowania lub w przypadku większej ilości, relatywnie więcej czasu na weryfikację. W toku 

rozmowy pojawił się także wniosek Pana Radosława Adamskiego, który wnosił  

o przesunięcie godzin posiedzeń z godziny 16:00, na godzinę 16:30. Ww. wnioski zostały 

zaaprobowane przez resztę zgromadzonych.  

Na koniec spotkania został omówiony wolny wniosek Pana Arkadiusza Lisińskiego 

przedstawiony na początku posiedzenia, który nie spotkał się jednak z zainteresowaniem 

obecnych. Przewodniczący Zespołu Opiniującego Pan Jarosław Warchoł zauważył, że 

weryfikacja głosów mieszkańców nie leży w kompetencjach żadnego z Zespołów.  

Na tym spotkanie zakończono.  



Prowadzący obrady: Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu  Miasta Szczecin  

p. Magdalena Błaszczyk 

Obrady protokołował: Alicja Szczepańska, Biuro Dialogu Obywatelskiego 


