
 

  

 

      

   Szczecin,17.10.2016 r. 

 

II posiedzenie Zespołu Opiniującego – Szczeciński Budżet Obywatelski 2017 
Prowadzący: Przewodniczący Zespołu Paweł Szczyrski 
Przedmiot spotkania: opiniowanie wniosków złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 
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Decyzja Zespołu Opiniującego Głosowanie 

POMNIKI SYMBOLI SZCZECINA O 

projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 
 

uzasadnienie: wzniesienie pomników wymaga 
zgody wyrażonej uchwałą Rady Miasta Szczecin 
(podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), 
ponadto w projekcie nie wskazano gabarytów 

oraz materiałów 
z których planowana jest realizacja pomników, 

stanowiących istotny czynnik warunkujący koszty 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
2 osoby „za”, 6 „przeciw”,  

3 „wstrzymujące się” 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 105, fax +4891 42 45 099 

bop@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
 

http://www.szczecin.eu/


BUDOWA STACJI SZCZECIŃSKIEGO 
ROWERU MIEJSKIEGO ŻELECHOWA 

NA SKRZYŻOWANIU UL. 
WARCISŁAWA I ROSTOCKIEJ 

PNM projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

WAHADŁO TRAMWAJOWE PĘTLA 
TURKUSOWA - SZPITAL ZDROJE 

O 

projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 
 

uzasadnienie: budowa wahadła tramwajowego 
pętla Turkusowa – Szpital Zdroje stanowiłaby 

inwestycję tymczasową; wskazany we wniosku 
teren przeznaczony jest w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego na realizację 
II Etapu Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju   

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 

WYBIEG DLA PSÓW PNM 

projekt skierowany do ponownego zaopiniowania 
z uwagi na rozbieżną opinię Wydziału Urbanistyki 

Administracji Budowlanej oraz Wydziału 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za ponownym zwróceniem 
się do jednostek opiniujących celem 

wydania ujednoliconej opinii? 
 

11 osób „za”, 0 „przeciw”,  
1 „wstrzymująca się” 

 

WIEŻA SPACEROWO - WIDOKOWA 
NA POLANIE WIDOK W PARKU 

LEŚNYM ZDROJE 
O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 6 osób „za”, 1 „przeciw”,  
5 „wstrzymujących się” 

 

ŚCIEŻKA ROWEROWA DO OSOWA ZD 

projekt zaopiniowany pozytywnie pod warunkiem 
zmiany przez wnioskodawcę kategorii zadania z 

„dzielnicowego dużego Zachód” na 
„ogólnomiejskie” z uwagi na niedoszacowane 

koszty realizacji zadania przekraczające wartość 
980.000 zł  

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania pod ww. 

warunkiem? 
 

10 osób „za”, 0 „przeciw”,  
2 „wstrzymujące się” 

 



REMONT GOTYCKIEGO KOŚCIOŁA Z 
XV W NA ŚWIERCZEWIE - UL. 
ŚWIERCZEWSKA - ZABYTEK 

ZD 

 
projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 

 
uzasadnienie: obiekt nie jest zlokalizowany na 

majątku Gminy Miasto Szczecin, stanowi 
własność prywatną, co poddaje w wątpliwość 

także jego przyszłą ogólnodostępność dla 
wszystkich mieszkańców  

 
 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

POPRAWA JAKOŚCI UL. ORNEJ 
DROGI DOJAZDOWEJ DO ROD 

"MARII KONOPNICKIEJ" W 
SZCZECINIE 

PND projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

TAJEMNICZY OGRÓD - 
REWITALIZACJA SKWERU PRZY 

TEATRZE POLSKIM W SZCZECINIE 
O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 7 osób „za”, 0 „przeciw”,  
5 „wstrzymujących się” 

 

BEZPIECZNA DROGA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO 

OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ 
PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 22 W 

SZCZECINIE 

O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 10 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 



MUZEUM TECHNOLOGII 
CYFROWYCH - DIGITAL MUSEUM 

ŚD 

projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 
 

uzasadnienie: zadanie w rzeczywistości oznacza 
zwiększenie budżetu Muzeum Techniki i 

Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie ze 
środków SBO, w ramach którego zostałaby 

zorganizowana dodatkowa wystawa; w ocenie 
Dyrektora Muzeum zebranie odpowiednio 
sprofilowanej kolekcji, uzupełnienie jej o 

interaktywne narzędzia i oprogramowanie, na 
podstawie których powstanie wystawa jest 

przedsięwzięciem zdecydowanie wykraczającym 
poza rok budżetowy; problemem jest także 

ulokowanie wystawy w przestrzeni Muzeum przy 
ul. Niemierzyńskiej z uwagi na brak wolnego 
miejsca (rozmiar wystawy stałej, zajmującej 
główną salę wystawową oraz realizowane w 

pozostałych przestrzeniach wystawy czasowe); 
ponadto, realizacja zadania nie gwarantuje jego 

ogólnodostępności, co wynika z przepisów 
regulaminu organizacyjnego ww. instytucji oraz 

przepisów prawa dotyczących muzeów   

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za odrzuceniem propozycji 

i nie wprowadzaniem jej na listę 
zadań do głosowania? 

 
 7 osób „za”, 2 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 

ŚWIATŁA PRZY AMFITEATRZE ZM 

projekt skierowany do ponownego zaopiniowania 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska; w szczególności konieczność 
doprecyzowana wyceny z uwzględnieniem 

kosztów przyłącza energetycznego; 
 

uwaga ZO – konieczność zmiany przez 
wnioskodawcę kategorii zadania z uwagi na 

koszt realizacji zadania przekraczający 122.500 
zł 
 
 
 

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za ponownym 

skierowaniem projektu do jednostki 
opiniującej? 

 
11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 



PALMIARNIA I MOTYLARNIA O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 5 osób „za”, 0 „przeciw”,  
6 „wstrzymujących się” 

 

ROWER MIEJSKI W PARKU 
KASPROWICZA 

O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 7 osób „za”, 3 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ W 
PARKU KASPROWICZA 

ZM 

projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 
 

uzasadnienie: Park Kasprowicza wpisany jest w 
rejestr zabytków i objęty ochroną konserwatorską 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w układzie 

przestrzennym czy zagospodarowaniu 
przestrzeni Parku musi poprzedzić 

przeprowadzenie badań i analiz, w przeciwnym 
razie może dojść do zniszczenia zabytku; mając 
na uwadze historyczny układ Parku, otoczenie 

Pomnika Czynu Polaków powinno zostać 
miejscem otwartym, bez dodatkowych 

elementów, które mogłyby zaburzyć istniejący 
układ.   

 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

POIDEŁKA NA TERENIE PARKU 
KASPROWICZA 

ZM 

projekt zaopiniowany negatywnie – odrzucony; 
 

uzasadnienie: Park Kasprowicza wpisany jest w 
rejestr zabytków i objęty ochroną konserwatorską 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 
wprowadzanie jakichkolwiek zmian w układzie 

przestrzennym czy zagospodarowaniu 
przestrzeni Parku musi poprzedzić 

przeprowadzenie badań i analiz, w przeciwnym 
razie może dojść do zniszczenia zabytku; montaż 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 0 osób „za”, 10 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 



poidełek na głównej alei w Parku Kasprowicza 
(Al. Fałata) będzie rozpatrywany w trakcie 

przygotowywania dokumentacji projektowej 
pn.”Remont Alei Fałata w Parku Kasprowicza”. W 
związku z remontem planuje się wprowadzenie 
nowych elementów małej architektury w obrębie 

alei (po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków)   

SERCE DLA SZCZECINA PROGRAM 
PUBLICZNEGO DOSTĘPU DO AED W 

SZCZECINIE 
O projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 

FUNDACJA NA RZECZ ZWIERZĄT 
DZIKA OSTOJA - OŚRODEK 

REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT 
WRAZ Z AZYLEM I FUNKCJĄ 

EDUKACYJNĄ 

PD projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 8 osób „za”, 0 „przeciw”,  

2 „wstrzymujące się” 
 

REWITALIZACJA JELENIEGO STAWU I 
KIJEWSKIEGO STAWU 

PD projekt zaopiniowany pozytywnie 

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 11 osób „za”, 0 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 

PRZEKSZTAŁCAMY KIJEWO W 
RÓŻANY OGÓRD 

PM 

projekt zaopiniowany pozytywnie, 
wnioskodawcy wyrazili zgodę na dostosowanie 
zakres projektu zgodnie z uwagami wydziału 

opiniującego zawartymi 
 w karcie oceny zadania  

Głosowanie tezy: Czy Zespół 
Opiniujący rekomenduje 

wprowadzenie propozycji na listę 
zadań do głosowania? 

 
 8 osób „za”, 0 „przeciw”,  

4 „wstrzymujące się” 
 



MULTIMEDIALNA STRZELNICA 
MIEJSKA 

O 

projekt skierowany do dodatkowego  
zaopiniowania przez Wydział Sportu;  

 
uwagi ZO - konieczność wprowadzenia zmian 

przez wnioskodawców w zakresie lokalizacji, jak 
również ogólnodostępności zadania dla 

mieszkańców (bezpłatność)  
      

Głosowanie tezy: Czy jesteście 
Państwo za skierowaniem 

propozycji do zaopiniowania przez 
Wydział Sportu? 

 
10 osób „za”, 1 „przeciw”,  

1 „wstrzymująca się” 
 

 

Ustalenia organizacyjne: 

1. Zatwierdzenie protokołu z I posiedzenia Zespołu Opiniującego wnioski SBO 2017. Nie wniesiono uwag do protokołu. Wynik głosowania: 

8 osób „za”, 0 „przeciw”, 2 osoby „wstrzymujące się”.  

2. Głosowanie tezy: Czy jesteście Państwo za omawianiem na dzisiejszym posiedzeniu projektu pn. „Pomniki symboli Szczecina”?. Wynik 

głosowania: 5 osób „za”, 1 „przeciw”, 5 osób „wstrzymujących się”. 

3. Termin kolejnego posiedzenia Zespołu wyznaczono wstępnie na dzień 22 października 2016 r. (sobota). Po uzgodnieniach termin został 

zmieniony na dzień 21 października (piątek) na godz. 17:00 w sali nr 161 Urzędu Miasta Szczecin. Zakres obrad: opiniowanie wniosków 

złożonych w ramach Szczecińskiego Budżetu obywatelskiego 2017. 

Legenda: KOZ – karta oceny zadania 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Alicja Dąbrowska, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych 


