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Formularz projektu

Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Formularz można wypełnić w wersji papierowej długopisem lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej
sbo.szczecin.eu.

Na jednym formularzu można zgłosić tylko jeden projekt.

Aby przesłać do Urzędu Miasta Szczecin formularz projektu wypełniony drogą elektroniczną proszę postępować
zgodnie z poleceniami widocznymi w aplikacji do składnia projektów SBO, dostępnej na stronie internetowej
sbo.szczecin.eu.

Aby dostarczyć do Urzędu Miasta Szczecin formularz w wersji papierowej należy złożyć go w terminie od 1 czerwca
2020 r. od godz. 9.00, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30, w Kancelarii:
1) Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
2) Biura Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40.

1. DANE KONTAKTOWE

Uwaga: w przypadku niewyrażenia zgód obowiązkowych przez liderkę lub lidera i ewentualnych
współautorów zadania wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

1. Imię i nazwisko liderki lub lidera: Jan Zienkowicz
Kontakt e-mail lub telefon: jan.zienkowicz@gmail.com
(pełne dane kontaktowe tylko do wiadomości Urzędu Miasta Szczecin)

Proszę wskazać poniżej (niewłaściwe skreślić), która forma kontaktu i wybrany kontakt (odpowiednio numer telefonu
albo adres e-mail) będzie publikowana na stronie internetowej sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), zgodnie z Regulaminem SBO (§ 12.
ust. 13):

numer telefonu
adres e-mail

Wybór co najmniej jednej formy kontaktu jest obowiązkowy

Zgody obowiązkowe:
Wyrażam zgodę* na:

xx
udostępnienie mojego imienia, nazwiska oraz wskazanej formy kontaktu wraz z wybranym kontaktem
(odpowiednio numerem telefonu albo adresem e-mail) jako liderki lub lidera propozycji zadania do Szczecińskiego
Budżetu Obywatelskiego 2021 na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje).

xx

przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, na podstawie
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, w tym zamieszczenie przesłanego
formularza projektu na stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Szczecin (konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje)



xx

Oświadczam, że załączniki do formularza projektu zostały zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych.
Ponadto oświadczam, że posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację na
stronie internetowej: sbo.szczecin.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin
(konsultuj.szczecin.pl lub bip.um.szczecin.pl/konsultacje), a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich,
w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku

xx
W przypadku jeśli w wyniku głosowania przez mieszkańców Szczecina przesłany przeze mnie projekt zostanie
skierowany do realizacji wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację zwycięskiego projektu

Zgoda nieobowiązkowa:

xx
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin,
na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych* w celu przeprowadzenia
ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

xx Oświadczam, że zapoznałam/-em się z poniższą informacją:

Informujemy, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1,
70-456 Szczecin, tel. 91 424 50 00, bip.um.szczecin.pl.
2.Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin. Dane kontaktowe: Inspektor
ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70 -456 Szczecin, telefon: 914245702, e-mail:
iod@um.szczecin.pl. Niniejsze dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z
przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych
dotyczących SBO 2021.
3.Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych konsultacji
społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok oraz w celu przeprowadzenia
ewaluacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda oraz
Uchwała Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu
przeprowadzana Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.
2437).
4.Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych tj. firma dostarczająca usługę udostępnienia elektronicznego systemu
internetowego do kompleksowej obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, jednostki organizacyjne
Gminy Miasto Szczecin zaangażowane w realizację projektów.
5.Dane osobowe nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Dane zostaną usunięte po zakończeniu etapów realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021,
do których została wyrażona zgoda.
7.Właściciel danych osobowych na zasadach określonych w RODO ma prawo dostępu do swoich danych w
siedzibie Urzędu Miasta Szczecin, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.Właściciel danych osobowych ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.Podanie danych w zakresie zgód obowiązkowych jest konieczne. Odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości złożenia zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
10.Administrator danych nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

* Na podstawie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) opublikowane w Dz.U.UE.L.2016.119.1 z
dnia 2016.05.04, sprostowanie opublikowane w Dz.U.UE.L.2018.127.2 z dnia 2018.05.23.

2. TYTUŁ PROJEKTU
Tytuł projektu powinien być sformułowany tak, aby jednoznacznie obrazował faktyczne zadanie, które ma być
realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.



ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU POSZUKIWAWCZEGO DO BADANIA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W OBSZARZE
MIASTA SZCZECIN
Uwaga: rubrykę należy wypełnić czytelnie wielkimi literami. Podany tytuł zadania będzie obowiązywał na
liście do głosowania.

3. CHARAKTER PROJEKTU
W ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można składać propozycje projektów o charakterze:
- ogólnomiejskim, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców więcej niż
jednego obszaru lokalnego lub kiedy miejsce realizacji projektu nie jest przypisane do jednego obszaru lokalnego
Szczecina,
- lokalnym, przez co rozumie się realizację projektu odpowiadającego na potrzeby mieszkańców jednego lub kilku
osiedli łącznie, zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Proszę wybrać jedną z podanych poniżej propozycji

Projekt ogólnomiejski
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę postawić znak X X

Projekt lokalny
Jeśli dotyczy, w rubryce obok proszę podać numer obszaru lokalnego
zgodnie z załączonym zestawieniem dla obszarów lokalnych.

Kategoria projektu
Wskaż kategorie, do której projekt powinien należeć: np. zabytki,
ekologia, sport, kultura, sprawy społeczne, zdrowie, transport,
rekreacja, infrastruktura, zielone, oświata, pozostałe.

Zabytki

4. LOKALIZACJA, MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
Proszę określić miejsce lub obszar, na którym realizowane będzie projekt.
Jeśli projekt ma charakter inwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku i numer działki.
Jeśli projekt ma charakter nieinwestycyjny proszę podać nazwę ulicy, numer budynku lub inne dane pozwalające na
zlokalizowanie planowanego projektu.
Miejsce realizacji projektu:
Główne miejsce realizacji projektu to obszar Miasta Szczecin. Konkretny adres realizacji działań projektowych i
miejsce na mapie geodezyjnej jest każdorazowo określane w pozwoleniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
Siedziba projektu:
Siedziba projektu dla projektu ogólnomiejskiego przyjęta jest taka sama, jak adres do korespondencji z głównym
kierownikiem projektu, czyli: ul. Szczepowa 14, 71-750 Szczecin.

5. CEL PROJEKTU
Proszę określić jaka zmiana w otoczeniu zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu.



Kierownik projektu: Jan Zienkowicz (osoba fizyczna)
Organizacja wdrażająca: Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze (organizacja)
Zmiany w otoczeniu są tak specyficznie złożone jak sam nietypowy projekt: Projekt ma na celu utworzenie
wieloletniego klucza, umożliwiającego realizację bardzo wielu projektów i budżetu obywatelskiego, i jeszcze jakichś
innych. Projekt umożliwi lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie wszelkich walorów Miasta Szczecin (mamy tu na
myśli i "Rentę geograficzną"-łatwy dostęp do morza, rozległy Szczecin podziemny, pozostałości fortyfikacji
historycznych, okoliczność że 21 osobowa grupa założycielska członków Stowarzyszenia z roku 2003 urosła do ponad
250 osób w roku 2019 r. i w 90% mieszka i działa społecznie w obszarze Szczecina. Przystające do projektu
wykształcenie specjalistyczne oraz utrwalone przez 16 lat metody i nawyki nieodpłatnej pracy społecznej. Walory
wynikające z istniejących licznych Uczelni Akademickich: (np. Akademia Morska), instytucji o renomie światowej PŻM,
UniAfrika, ZPS. Współpracujące z nami lokalne komórki WZKiOL i Jednostki Wojskowe. Wybitne osoby współpracujące i
uczestniczące w działalności statutowej naszego Stowarzyszenia. (np. Geofizyk z 10 letnim stażem w USA, właściciel
szkunera rejowego typu Tom Colvin 56 klasy lodowej (do pływań ekspedycyjnych w wodach polarnych, uczestnik
wielu wypraw arktycznych). Ta jednostka jest nam użyczana do naszych działań statutowych. (Pływa po wszystkich
wodach świata niekoniecznie arktycznych). Te walory i jeszcze wiele innych stanowią pozytywne uwarunkowania by
realizować ten projekt w Szczecinie.
1. Zasadnicze zmiany jakie spowoduje realizacja projektu będą polegały na tym że zmieni się poszlakowo-
gawędziarskie wyobrażenie o Szczecinie na zbadany i ustalony stan faktyczny.
2. Projekt zakłada skokową zmianę i pozyskanie wyposażenia poszukiwawczego na aktualnym poziomie
technologicznym i wszechstronnie kompletnego (jest to potrzebne by wystarczyło jedno pozwolenie Konserwatora
Zabytków czy właściciela i jedno wkroczenie poszukiwawcze do zbadania zupełnie wszystkiego wyczerpująco, bez
zastawiania białych plam).
3. Pozytywne zmiany będą dużo większe niż te zapisane ustawowo w KRS i Statucie bo np. pełne rozpoznanie
istnienia i przebiegu powojennych i jeszcze starszych podziemi umożliwi przewidywanie i zapobiegawcze
zabezpieczanie przed zapadaniem (jak to już miało kilkanaście razy w Szczecinie np. ul. Storrady, Dworzec PKS,
Technikum Kolejowe, Trawnik obok Urzędu Miasta od ul. Odrowąża itp.) Pełne rozpoznanie i wyprzedzające
zabezpieczanie podziemnych miejsc składowania toksycznych (żrących) substancji powojennych.
4. Ew. uruchomienie nowych tras turystycznych czy obiektów gastronomii w podziemiach (jak "Tango" "Chrobry" i
itp.)
5. Utrzymując nadal współpracę Stowarzyszenia z WAT i Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi informować
Mieszkańców Szczecina o nowo rozpoznanych zagrożeniach dla zdrowia (które podobnie jak rtęć, azbest, ołów) nie od
razu zostały rozpoznane.

6. OPIS PROJEKTU
Proszę opisać, co dokładnie ma zostać wykonane oraz wskazać główne działania związane z realizacją projektu.
Pierwsze główne czynności (wstępne) realizacji projektu będą polegały na dokonywaniu zakupów ustalonej aparatury
poszukiwawczej, zabezpieczanie miejsc jej przechowywania oraz szkoleniu osób wytypowanych do jej obsługiwania.
Zasadniczy cel długoletni (po etapie wstępnym) musi opierać się o zakres działalności statutowej oraz na
obowiązującej procedurze prawnej (pozwolenia WKZ, ustalone terminy ekologiczne: okresy lęgowe tarłowiska itp.)
Projekt uwzględnia koszty wszystkich działań związanych z zakupem specjalistycznego sprzętu łącznie z kosztami
szkoleń w zakresie jego obsługi oraz zabezpieczeniem odpowiednich pomieszczeń jego przechowywania i rocznych
kosztów jego eksploatacji. Ten wydatek inwestycyjny otwiera wieloletnią działalność poszukiwawczą (statutową dla
naszego stowarzyszenia) na zupełnie nowym, dużo wyższym światowym poziomie.

7. UZASADNIENIE PROJEKTU
Dlaczego warto zrealizować projekt?



Projekt warto a nawet trzeba zrealizować bo jego realizacja nabrzmiewa jest odkładana już przez prawie 80
powojennych lat. Jak największa i jak najbardziej szczegółowa znajomość obiektów i całej infrastruktury naziemnej,
podziemnej i podwodnej obszaru samego Szczecina (nie ma żadnych ograniczeń formalnych by czynić rozpoznania
podkreślamy: NIE INWAZYJNE też poza Szczecinem) nie można już dalej opierać się na poszlakowych gdybaniach co
"opowiadał stary Niemiec", bo postęp technologiczny zwłaszcza w elektronice tak zrewolucjonizował możliwości
sprzętu poszukiwawczego że po wykorzystaniu jego możliwości to my zaczniemy pouczać Niemców.
Dlaczego warto zrealizować projekt?
1. Dlatego że w 16 roku istnienia (działalności) Szczecińskiego Stowarzyszenia Poszukiwawczego-Organizacji
Pozarządowej Pożytku Publicznego zaistniały realne warunki wewnętrzne i zewnętrzne ku temu by tak
skomplikowanemu projektowi podołać prze kolejne lata.
2. Ważne znaczenie ma też okoliczność że siedzibą i głównym obszarem działalności tej organizacji jest Miasto
Szczecin (dostęp do morza, licznych akwenów wodnych, istniejące wyższe uczelnie, instytucje archeologiczne,
historyczne, marynistyczne). A ponad 80% z 290 członków stowarzyszenia to mieszkańcy Szczecina.
3. Jest to ten sam projekt co był składany w SBO 2020 i "przepadł w głosowaniu". Analiza autorów tego projektu
pozwala przypuszczać gdzie tkwi przyczyna małej jego popularności i jak by temu należało zaradzić.
4. Autorzy nie mają wątpliwości ze ten projekt trzeba cierpliwie "dozbrajać" w ten jeszcze za mały składnik ilości
głosów, bo oznaczałoby to zaprzepaszczenie zaistniałych możliwości.
5. Nawiązując do najczęstszych pytań głosujących chcemy wyjaśnić: Stowarzyszenie zupełnie świadomie i celowo
wybrało najdroższy komplet dostępnego sprzętu (bo taki niestety jest sprzęt najbardziej nowoczesny) Bo to
"oszczędności" w tym miejscu będą "mściły" w kolejnych latach działalności. Działalność Stowarzyszenia jest
wyjątkowo tania z innych powodów: nie mamy żadnych pracowników etatowych łącznie z Głównym Księgowym (bo
mamy usługi Biura Rachunkowego za 150 zł/miesiąc.) Niesamowite ilości godzin pracy społecznej naszych członków,
ich Rodzin, wolontariuszy. Wśród naszych już 290 członków dominuje specjalistyczne wykształcenie wyższe i
ustabilizowany status socjalny. To głównie pasjonaci co są wolni od przymusu ekonomicznego ciułania jakichś
drobnych dochodów i przetrwają w działalności społecznej. Pełnopłatna etatowa obsługa tego sprzętu była tak droga i
jeszcze przy tak nieprzewidywalnych i kapryśnych z natury poszukiwawczej efektach nie do udźwignięcia bez pracy
społecznej. Wydatek zakupowy w ramach SBO to nie jakieś łatwe beztroskie pieniądze dla wydrwigroszy tylko
warunek krytyczny by prace społeczne mogły być prowadzone na współczesnym światowym poziomie i wtedy kiedy
istnieją inne ku temu uwarunkowania.

8. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU
Proszę wskazać, czy projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina
Tak ale warunek ten nie należy mylić z powszechną dostępnością fizyczną w posługiwaniu się tym zakupionym
sprzętem. Ogólnodostępne są pożytki publiczne, które są pochodne zakupu sprzętu i jego stosowania w ramach
działalności statutowej "non profit" organizacji P.P. (teoretycznie jest też możliwość nabycia uprawnień osobistego
korzystania ze sprzętu: zostać członkiem Stowarzyszenia, zdobyć niezbędne kwalifikacje, uprawnienia i poddać się
dyscyplinie organizacyjnej Stowarzyszenia). Prościej zgłaszać nam miejsca do zbadania i uzyskać zgodę
ograniczonego uczestniczenia w akcjach poszukiwawczych.
Projekt składamy w formule ogólno miejskiej. Zgodnie z regulaminem SBO liderem projektu jest osoba fizyczna.
Osoba fizyczna może tylko dlatego porywać się na tak specjalistyczny i obszerny projekt bo jest Członkiem
założycielem z 12 letnim stażem Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, a w dniu składania projektu
Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze może wystawić ponad 250 liderów... Korzyści dla poszczególnych grup
mieszkańców Szczecina nie będą jednakowe i różne w indywidualnych odcieniach. Pierwszym łatwo policzalnym
beneficjentem będzie oczywiście prawie 280 osobowe grono Członków Stowarzyszenia. Jest to grono działające w
Organizacji Pozarządowej z statusem PP i "non profit" (Przez 16 lat SSP nie splamiło się jakimkolwiek płatnym etatem,
nawet księgowość to usługi biura rachunkowego za 100 zł + 23% VAT.) Już przy możliwościach z ubiegłego wieku
działalność Stowarzyszenia była dla wielu grup służebna: jeden z przykładów; przy budowie kościoła (ul. Staszica) to
nasze pomiarowe rozpoznania sprawiły, że wykonawca nie uszkodził ważnych wodociągowych uzbrojeń wykonując
palowanie pod fundamenty. Kolejny: 34 nasze poprawki szkicowe umożliwiły Głównemu Specjaliście WZKiOL
uaktualnić w komputerowej ewidencji obiekty schronowe. Przewidziane w projekcie wyposażenie umożliwia
przewidywania które miejsca (drogi budowle) mogą ulec zawaleniu i wyprzedzająco te zagrożenia zabezpieczać.
wskazanie grup mieszkańców jest trudno policzalne jednak nie ulega wątpliwości że jest wystarczająco duże i będzie
tak wieloletnie że nie powinno budzić wątpliwości co do zasadności projektu. Można nadmienić że podobny projekt
składamy po raz trzeci. Dwa poprzednie nie były skuteczne nie dlatego że były bezzasadne tylko ich rozmiar i
skomplikowany charakter sprawiał że oceniającym łatwiej było uzasadnić: "taki projekt to nie u nas" nie adekwatny
do założeń projektów naszego programu. Rzeczywiście porywamy się na ogrom skomplikowanych działań. Nie jest to
jednak nieodpowiedzialny, nie przemyślany wybryk ignorantów. Może zbiorowa mądrość Mieszkańców Szczecina
sprawi że już prawie 80 lat po wojnie odkładane zagadnienia zostaną napoczęte. A że w naszym Stowarzyszeniu,
które nawet z nazwy jest Szczecińskie, zaistniały predyspozycje do takiego projektu, złożenie takiego projektu
uważamy za zasadne.



9. ODBIORCY PROJEKTU
Proszę wskazać, jakie grupy mieszkańców Szczecina skorzystają z realizacji projektu.
Projekt składamy w formule ogólno miejskiej. Zgodnie z regulaminem SBO liderem projektu jest osoba fizyczna.
Osoba fizyczna może tylko dlatego porywać się na tak specjalistyczny i obszerny projekt bo jest Członkiem
założycielem z 12 letnim stażem Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, a w dniu składania projektu
Szczecińskie Stowarzyszenie Poszukiwawcze może wystawić ponad 250 liderów... Korzyści dla poszczególnych grup
mieszkańców Szczecina nie będą jednakowe i różne w indywidualnych odcieniach. Pierwszym łatwo policzalnym
beneficjentem będzie oczywiście prawie 280 osobowe grono Członków Stowarzyszenia. Jest to grono działające w
Organizacji Pozarządowej z statusem PP i "non profit" (Przez 16 lat SSP nie splamiło się jakimkolwiek płatnym etatem,
nawet księgowość to usługi biura rachunkowego za 100 zł + 23% VAT.) Już przy możliwościach z ubiegłego wieku
działalność Stowarzyszenia była dla wielu grup służebna: jeden z przykładów; przy budowie kościoła (ul. Staszica) to
nasze pomiarowe rozpoznania sprawiły, że wykonawca nie uszkodził ważnych wodociągowych uzbrojeń wykonując
palowanie pod fundamenty. Kolejny: 34 nasze poprawki szkicowe umożliwiły Głównemu Specjaliście WZKiOL
uaktualnić w komputerowej ewidencji obiekty schronowe. Przewidziane w projekcie wyposażenie umożliwia
przewidywania które miejsca (drogi budowle) mogą ulec zawaleniu i wyprzedzająco te zagrożenia zabezpieczać.
wskazanie grup mieszkańców jest trudno policzalne jednak nie ulega wątpliwości że jest wystarczająco duże i będzie
tak wieloletnie że nie powinno budzić wątpliwości co do zasadności projektu. Można nadmienić że podobny projekt
składamy po raz trzeci. Dwa poprzednie nie były skuteczne nie dlatego że były bezzasadne tylko ich rozmiar i
skomplikowany charakter sprawiał że oceniającym łatwiej było uzasadnić: "taki projekt to nie u nas" nie adekwatny
do założeń projektów naszego programu. Rzeczywiście porywamy się na ogrom skomplikowanych działań. Nie jest to
jednak nieodpowiedzialny, nieprzemyślany wybryk ignorantów. Może zbiorowa mądrość Mieszkańców Szczecina
sprawi że już prawie 80 lat po wojnie odkładane zagadnienia zostaną napoczęte. A że w naszym Stowarzyszeniu,
które nawet z nazwy jest Szczecińskie, zaistniały predyspozycje do takiego projektu, złożenie takiego projektu
uważamy za zasadne.

10. SZACUNKOWE KOSZTY PROJEKTU
Proszę uwzględnić koszty wszystkich działań i zakupów pozwalających na zrealizowanie projektu.
Proszę mieć na uwadze, że w wyniku weryfikacji kosztów w Urzędzie Miasta Szczecin kalkulacja może zostać
urealniona.

Uwaga: wartość projektu nie może przekroczyć w przypadku zadań:
- ogólnomiejskich – 4 381 825 zł
- lokalnych – kwot zgodnie z załączonym zestawieniem obszarów lokalnych.

Składowa kosztów Koszt brutto
1. Georadar Professional Explorer Pro Ex urządzenie główne (62100 zł), urządzenia dodatkowe (37600
zł) oraz 5% koszty szkolenia, wyposażenia pomieszcz. 23% Vat 128 000.00 zł

2. Detektor metalu Lorenz Deepmax Z1 urządz. gł. (29650 zł) oraz pozostale koszty jak w pkt.1 64 000.00 zł
3. Magnetometr protonowy Scintrex urządz.gł. (67900 zł) oraz pozostałe koszty jak w pkt.1 130 000.00 zł
4. Sonar wiązkowy Simrad NNS2 urządz.gł. (47650 zł) oraz pozostałe koszty jak w pkt.1 97 000.00 zł
5. Podwójny magnetometr Geometrics G-882 TVG urządz.gł. (350500 zł) oraz pozostałe koszty jak w
pkt.1 427 000.00 zł

6. Wieloczętotliwościowy Sonar Boczny KLEIN 5900 urz.gł. (295500 zł) oraz pozostałe koszty jak w
pkt.1 355 000.00 zł

7. Łódź morska wraz z lawetą do zabudowy pod urządzenie pomiarowe typu sonar i transportu ekipy
nurków 770 000.00 zł

RAZEM 1 971 000.00 zł

11. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI
Wizualizacje, plany, schematy, zdjęcia, inne informacje mogące uzupełniać treść przedstawioną w formularzu
projektu. Całkowita wielkość załączników w wersji elektronicznej nie może przekraczać 10 MB.
Proszę wymienić składane załączniki:




