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          Szczecin, 7 czerwca 2016 r. 

 

Protokół z VI spotkania Zespołu ds. opracowania zasad funkcjonowania  

i wdrożenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok  

 

Sprawy merytoryczne: 

Przewodniczący Zespołu Pan Paweł Szczyrski odczytał zebranym uwagi radcy prawnego 

Urzędu do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na 

terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Następnie Przewodniczący otworzył dyskusję nad dokumentem w celu 

wniesienia uwag i propozycji członków Zespołu.   

Zagadnienie 1 

Propozycja Pana Jarosława Warchoł o dopisanie do § 5 nowego ustępu 4 w brzmieniu: 
„Zakaz składania wniosków przez członków zespołu ds. SBO pracujących nad 
zasadami oraz opiniującymi projekty w ramach danej edycji SBO” 
 

- wprowadzenie zakazu składania wniosków przez członków Zespołu nie jest dobrym 

rozwiązaniem, gdyż ogranicza możliwość składania propozycji tym mieszkańcom, którzy 

zgłosili się do prac w Zespole; zapis jest w pewien sposób dyskryminujący; posiedzenia 

Zespołu są otwarte, każdy może w nich uczestniczyć i przedstawić swoje zdanie, a nie 

będzie podlegał wyłączeniu, 

- zmiana brzmienia zapisu na: „W przypadku, gdy członek Zespołu jest autorem projektu  

powinno nastąpić jego wyłącznie z procesu opiniowania projektów”, 

- zwrócenie uwagi na to, że prace Zespołu cechuje kolegialność i zbiorowa 

odpowiedzialność, zatem udział członka Zespołu, będącego jednocześnie autorem projektu 

w opiniowaniu nie stanowi zagrożenia dla obiektywności oceny Zespołu, 

- zapis ma charakter kontrowersyjny, niemniej jednak dla jasności i przejrzystości zasad 

powinien zostać wprowadzony; propozycja, aby zakazem składania zadań do SBO objąć 

także radnych osiedlowych i radnych Rady Miasta Szczecin, 

- propozycja, aby zakazem składania zadań do SBO objąć także pracowników jednostek 

organizacyjnych Miasta i Gminy, uczestniczących w procesie opiniowania wniosków; 

- rady osieli, jako jednostki pomocnicze nie powinny promować wybranych projektów 

mieszkańców, tylko wszystkie zgłoszone pomysły z obszaru działania danej rady, 

- propozycja wyłączenia się członka Zespołu - autora projektu na etapie głosowania 

tj. w chwili podejmowania przez Zespół decyzji czy dany projekt powinien czy też nie 

powinien zostać wpisany na listę zadań do głosowania, bądź propozycja wyłączenia się 

członka Zespołu – autora projektu z udziału w całym posiedzeniu, na którym będą 

opiniowane zadania np. tematycznie: dotyczące ścieżek rowerowych, budowy dróg, obiektów 

sportowych itp. 
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Zagadnienie 2 

Promocja projektów zgłaszanych do SBO  

W drodze dyskusji Zespół wypracował stanowisko, że w uchwale Rady Miasta Szczecin lub 

zarządzeniu Prezydenta powinny się znaleźć następujące zapisy dotyczące promocji 

projektów zgłaszanych do SBO: 

- Prezydent dołoży wszelkich starań, aby podczas głosowania na SBO w sposób obiektywny 

promować wszystkie zadania znajdujące się na listach zadań do głosowania, 

- promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania przez jednostki 

organizacyjne oraz pomocnicze Miasta może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem 

materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd, 

- promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania może odbywać się na 

mieniu Miasta wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez 

Urząd. 

Zagadnienie 3 

Propozycja Pana Adama Kopińskiego – Galik, aby do uchwały wprowadzić paragraf, 
mówiący o każdorazowej ewaluacji SBO, w brzmieniu: „Każdorazowo dokonuje się 
ewaluacji zrealizowanych konsultacji społecznych, a w szczególności pod kątem 
przyjęcia właściwych form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej 
informacji, dotarcia do właściwych grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i 
jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, 
uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym przedmiocie, które przygotowuje 
się z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez niezależnych od Urzędu 
specjalistów lub wyspecjalizowany niezależny od Urzędu podmiot i publikuje w 
dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
(bip.um.szczecin.pl/ konsultacje) w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy licząc od 
chwili podania wyników głosowania do publicznej wiadomości”. 
 

- konieczne jest wprowadzenie do uchwały zapisu zobowiązującego Prezydenta Miasta 

Szczecin do przeprowadzania ewaluacji SBO po każdej edycji z wykorzystaniem 

zewnętrznej instytucji ocennej, 

- wyniki ewaluacji powinny być obowiązkowo dostępne przed rozpoczęciem kolejnej edycji 

SBO; rozpoczęcie kolejnego procesu SBO nie będzie możliwe bez przedstawienia Zespołowi 

wyników wcześniejszej ewaluacji; 

- propozycja, aby przedmiotem ewaluacji był zarówno proces przeprowadzania konsultacji 

społecznych do czasu wyłonienia zwycięskich projektów, jak również ewaluacja zadań SBO 

już zrealizowanych, bądź w trakcie realizacji (ewaluacja dwuetapowa); 

- propozycja, aby ewaluacja realizowanych projektów prowadzona była w sposób ciągły 

w formie monitoringu prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin z informowaniem 

mieszkańców o bieżącym stanie wykonania poszczególnych  zadań (np. za pośrednictwem 

BIP-u, czy innej aplikacji elektronicznej);  

- ewaluacja nie może mieć charakteru ciągłego, tylko skończony i mierzalny; 

Przebieg głosowań: 

- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za wprowadzeniem do projektu 

uchwały następującego zapisu: „W przypadku gdy członek Zespołu Opiniującego jest 

autorem zadania zgłoszonego do SBO, podlega on wyłączeniu z prac Zespołu Opiniującego 

podczas opiniowania zadania, którego jest autorem”, wynik głosowania: 13 osób „za”, 

0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”, 



Zespół zdecydował o wprowadzeniu do § 5 ust. 4 projektu uchwały następującej 

treści: „W przypadku gdy członek Zespołu Opiniującego jest autorem zadania 

zgłoszonego do SBO, podlega on wyłączeniu z prac Zespołu Opiniującego podczas 

opiniowania zadania, którego jest autorem”. 

- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za ujęciem w uchwale zapisu 

dotyczącego ewaluacji SBO, w następującym brzmieniu: „Każdorazowo po opublikowaniu 

wyników głosowania do czasu rozpoczęcia następnej edycji SBO, dokonuje się ewaluacji 

zrealizowanych konsultacji społecznych, w szczególności pod kątem przyjęcia właściwych 

form, metod konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych 

grup odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia odpowiedniej 

ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienia pozyskanych uwag w konsultowanym 

przedmiocie, a także zadań już zrealizowanych w ramach SBO. Ewaluację przygotowuje się 

z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez niezależnych od Urzędu specjalistów lub 

wyspecjalizowany niezależny od Urzędu podmiot i publikuje w dokumencie zamieszczonym 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu”, wynik głosowania: 9 osób „za”, 0 „przeciw”, 

3 „wstrzymujące się”. 

Decyzją Zespołu do projektu uchwały w sprawie zasad SBO został wprowadzony 

następujący zapis dotyczący ewaluacji konsultacji społecznych w przedmiotowej 

sprawie: „Każdorazowo po opublikowaniu wyników głosowania do czasu rozpoczęcia 

następnej edycji SBO, dokonuje się ewaluacji zrealizowanych konsultacji 

społecznych, w szczególności pod kątem przyjęcia właściwych form, metod 

konsultacji, zrozumiałości przekazywanej informacji, dotarcia do właściwych grup 

odbiorców, pozyskania odpowiedniej ilości i jakości uwag, przeznaczenia 

odpowiedniej ilości czasu na konsultacje, efektów, uwzględnienia pozyskanych uwag 

w konsultowanym przedmiocie, a także zadań już zrealizowanych w ramach SBO. 

Ewaluację przygotowuje się z wykorzystaniem narzędzi opracowanych przez 

niezależnych od Urzędu specjalistów lub wyspecjalizowany niezależny od Urzędu 

podmiot i publikuje w dokumencie zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu”.  

- Poddano pod głosowanie tezę dotyczącą promocji SBO:  

„ 1) Prezydent dołoży wszelkich starań, aby podczas głosowania na SBO w sposób 

obiektywny promować wszystkie zadania znajdujące się na listach zadań do głosowania. 

2) Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania przez jednostki 

organizacyjne oraz pomocnicze Miasta może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem 

materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd. 

3) Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do głosowania może odbywać się na 

mieniu Miasta wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych przygotowanych przez 

Urząd”, wynik głosowania: 11 osób „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymująca się”. 

Zdecydowano o dopisaniu do projektu uchwały paragrafu dotyczącego promocji SBO 

z uwzględnieniem następujących regulacji: „1. Prezydent dołoży wszelkich starań, aby 

podczas głosowania na SBO w sposób obiektywny promować wszystkie zadania 

znajdujące się na listach zadań do głosowania. 2. Promocja zadań znajdujących się na 

listach zadań do głosowania przez jednostki organizacyjne oraz pomocnicze Miasta 

może odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem materiałów promocyjnych 

przygotowanych przez Urząd. 3. Promocja zadań znajdujących się na listach zadań do 

głosowania może odbywać się na mieniu Miasta wyłącznie z wykorzystaniem 

materiałów promocyjnych przygotowanych przez Urząd”. 

- Poddano pod głosowanie tezę: „Czy jesteście Państwo za przyjęciem w całości projektu 

uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Szczecin 



konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 

z uwzględnieniem ww. zmian?”, wynik głosowania: 11 osób „za”, 0 „przeciw”, 

1 „wstrzymująca się”. 

Wnioski formalne: 

- wniosek Pani Doroty Korczyńskiej o wprowadzenie do projektu uchwały zapisu mówiącego 
o wyłączeniu członka Zespołu, będącego autorem zadania do SBO z głosowania Zespołu 
nad danym projektem, a także uregulowanie kwestii związanej z obiektywną promocją 
projektów przez rady osiedli; 

Sprawy organizacyjne: 

- zatwierdzono protokół z posiedzenia Zespołu z dnia 30 maja 2016 r. liczbą głosów: 12 osób 

“za”, 0 “przeciw”, 2 „wstrzymujące się”,  

- termin kolejnego posiedzenia Zespołu został zaplanowany na dzień 13 maja br. na godz. 

17:00 w sali 161 Urzędu Miasta Szczecin. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


