
Dane projektu

Tytuł WIRTUALNE MUZEUM POGONI SZCZECIN

Numer OGM/0033

Weryfikacja ogólna:
Wydział - Biuro Dialogu Obywatelskiego

Osoba odpowiedzialna Jakub Baranowski (jbaranows@um.szczecin.pl)

Data utworzenia 2021-06-23 14:26:56

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:12

Czy projekt został złożony na właściwym formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano we właściwym terminie?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt przesłano do Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami SBO?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt zawiera dane kontaktowe do lidera?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy załączono niezbędne załączniki? Czy zostały one zanonimizowane?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy załączona została lista poparcia zawierająca podpisy minimum 10 osób popierających projekt, z
wyłączeniem autorów projektu?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został wypełniony prawidłowo? Czy wypełniono w czytelny sposób wszystkie pola oznaczone
jako obowiązkowe?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis zakresu projektu jest zrozumiały, jednoznaczny, niebudzący wątpliwości?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy zostały wskazane informacje o ogólnodostępności oraz nieodpłatności projektu i czy nie wzbudzają
wątpliwości?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt został prawidłowo przyporządkowany do obszaru: ogólnomiejskiego lub lokalnego?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Czy oznaczono lokalizację projektu na mapie w sposób odpowiadający opisowi w formularzu?
 Tak
 Nie

Uwagi

nie dotyczy

Czy w formularzu projektu udzielone zostały obowiązkowe zgody dotyczące przetwarzania danych
osobowych?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy opis projektu zawiera wskazanie potencjalnego wykonawcy lub dostawcy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy wartość projektu lokalnego mieści się w puli środków przeznaczonych dla projektów ogólno miejskich
i lokalnych z danego obszaru?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy mając na uwadze powyższe projekt spełnia kryteria formalne?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Weryfikacja merytoryczna wstępna

Biuro Prezydenta Miasta

Osoba odpowiedzialna Witold Tworek (wtworek@um.szczecin.pl)

Wydział Biuro Prezydenta Miasta

Data utworzenia 2021-07-01 09:12:42

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Czy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy projekt mieści się w zadaniach własnych Gminy?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Rekomendacja dla Prezydenta do wskazania jednostki wiodącej w ocenie merytorycznej:

WS/MOSRIR, Winf., BAM

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Wydział Zarządzania Projektami

Osoba odpowiedzialna Karolina Piekarska (kpiekar@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Zarządzania Projektami

Data utworzenia 2021-07-02 07:59:47

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Czy projekt jest zgodny z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina?
 Tak
 Nie

Uwagi

Zadanie nie zostało przewidziane do realizacji w WPRS na lata 2021-2025.

Czy Miasto aktualnie realizuje już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej lokalizacji, lub
w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki jest przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy Miasto zrealizowało w przeszłości już działanie takie, jak w opiniowanym projekcie (w tej samej
lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)? Jeśli tak do jakiej jednostki było przypisane?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy Miasto w perspektywie dwóch kolejnych lat zaplanowało realizację zadań analogicznych do
zgłoszonego projektu (w tej samej lokalizacji, lub w najbliższym sąsiedztwie)?

 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy weryfikowany projekt koliduje z:
 innym projektem zaplanowanym przez Miasto?
 innym projektem realizowanym przez Miasto?
 innym projektem zrealizowanym przez Miasto?
 nie dotyczy



Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Osoba odpowiedzialna Łukasz Trawka (ltrawka@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Data utworzenia 2021-09-24 12:37:20

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest obciążony na rzecz osób trzecich?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym ma być realizowany projekt jest przeznaczony do obciążenia na rzecz osób trzecich
(np. dzierżawa, użyczenie, użytkowanie, itp.)?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy realizacja zadania może naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa własności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Jeśli właścicielem nieruchomości nie jest Gmina, czy przedstawiono właściwe oświadczenie właściciela o
woli użyczenia nieruchomości?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest terenem objętym którymkolwiek z etapów procedury
sprzedaży lokalu?

 Tak
 Nie



 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości

Osoba odpowiedzialna Marlena Melzacka (mmarcin@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Zasobu Nieruchomości

Data utworzenia 2021-10-01 11:03:39

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Kto jest właścicielem działki, na której zaplanowano działanie?
Uwagi

---

 Nie dotyczy

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia w drodze zamiany?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Osoba odpowiedzialna Monika Mroczkowska (mmrocz@um.szczecin.pl)

Wydział WZION - Referat ds. Prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Data utworzenia 2021-10-01 11:28:32

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Czy teren, na którym zaplanowano projekt:
 jest terenem inwestycyjnym objętym którymkolwiek z etapów procedury zbycia?
 stanowi dla Miasta rezerwę na cel inwestycyjny?
 stanowi dla Miasta rezerwę na inny cel inwestycyjny?

Uwagi

---

Czy możliwa jest realizacja projektu po wydzieleniu na ten cel części działki?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy teren, na którym zaplanowano projekt jest przeznaczony do zbycia? Jeśli tak, proszę podać informacje
na ten temat.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---



Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Osoba odpowiedzialna Karolina Szymańska (koleksin@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Architektury i Budownictwa

Data utworzenia 2021-10-11 10:00:49

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Czy projekt jest zgodny z przepisami prawa, w obszarze, za jaki odpowiada jednostka?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Czy zakres projektu pozwala na realizację w 2022?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

1. MURALE - w związku z warunkami pogodowymi, najlepszymi miesiącami na wykonanie murali są
kwiecień - październik. Zakres projektu dot. wykonania przedmiotowych murali pozwala na ich realizację
w 2022 roku. WAiB sugeruje przeprowadzenie konkursu na wykonanie murali. 2. TABLICE - w zależności
od charakteru tablic mogą one stanowić element małej architektury – wymagający zgłoszenia w
przypadku przestrzeni publicznej lub pomnik - rozumiany jako budowlę. Pomnik upamiętniający osobę
lub zdarzenie historyczne wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miasta Szczecin. Należy
rozważyć przeprowadzenie procedury konkursowej w celu wyłonienia projektów w toku oceny
zgłoszonych prac przez niezależny Sąd Konkursowy. Zgodnie z Prawem budowlanym, pomnik należy do
kategorii budowli i wymaga, co do zasady ustalenia warunków zabudowy (w przypadku braku m.p.z.p.) i
uzyskania pozwolenia na budowę. Możliwość realizacji w 2022 roku. 3. STRONA INTERNETOWA -
możliwość realizacji w 2022 roku.

Czy realizacja inwestycji infrastrukturalnej (lub mieszanej) SBO może rozpocząć się w roku 2022? Przez
rozpoczęcie realizacji inwestycji rozumie się podjęcie prac takich: uzgodnienia, prace projektowe,
pozyskanie stosownych pozwoleń, zezwoleń, przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy i tym
podobne.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy projekt zakłada wykonanie jednego etapu inwestycji, która w kolejnych latach będzie wymagała



wykonania kolejnych etapów?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy na rynku dostępne są technologie pozwalające na realizację projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy koszty projektu zostały prawidłowo oszacowane? Proszę wymienić brakujące koszty oraz podać
łączny, szacunkowy koszt zadania. Proszę także zaktualizować wskazane przez Lidera koszty.

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

1. MURALE: w opinii WAiB koszty uwzględnione na realizację wykonania murali są zawyżone. W
poniższym kosztorysie założono maksymalne kwoty, które uwzględniają generalny remont powierzchni
ścian. Po ocenie stanu technicznego powierzchni ścian, w przypadku dobrego stanu technicznego koszt
wykonania murali może ulec obniżeniu. W większości proponowanych lokalizacjach dot. umieszczenia
murali, stan techniczny ścian jest dobry i nie wymaga dodatkowego generowania kosztów. W przypadku
przeprowadzenia konkursu dot. realizacji murali należy odliczyć koszt projektu muralu. 2. ZAKRES
CYFROWY: koszt projektu przedstawiony w konsultacji z Wydziałem Informatyki.

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1. projekt murali 50000

2. wykonanie murali wraz z zabezpieczeniem 200000

3. przygotowanie ścian pod wykonanie murali 150000

4. tablice informacyjne/pamiątkowe 230000

5. platforma internetowa, koszt Wydziału Informatyki 73800

Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 703800

Czy urealniony w Urzędzie szacunkowy koszt projektu mieści się w kwotach przyznanych dla właściwego
obszaru?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy



Uwagi

---

Czy zrealizowany projekt będzie generował koszty w kolejnych latach? Proszę je oszacować.
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

1. MURALE I TABLICE: wykonanie murali oraz tablic nie będzie generowało kosztów w następnych
latach. 2. ZAKRES CYFROWY: wskazany koszt projektu w konsultacji z Wydziałem Informatyki obejmuje
zarządzanie stroną w następnych latach.

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto

1.

Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 0

Czy po zrealizowaniu projektu koszty jego funkcjonowania i utrzymania będą niewspółmiernie wysokie w
stosunku do kosztorysowej wartości projektu?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy w związku z powyższym, realizacja zadania spełnia wymóg gospodarności?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Czy jednostka wiodąca dokonywała modyfikacji projektu w uzgodnieniu z liderem/liderką projektu?
 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy decyzji o dopuszczeniu projektu pod głosowanie
mieszkańców Szczecina.

---



Czy w odniesieniu do powyższych informacji projekt jest możliwy do realizacji i może być skierowany pod
głosowanie mieszkańców Szczecina?

 Tak
 Nie
 Nie dotyczy

Uwagi

---



Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Radosław Słowiński (rslowin@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Informatyki

Data utworzenia 2021-08-09 14:45:12

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

Projekt w zakresie stworzenia Wirtualnego Muzeum jest opisany w sposób ogólny i taki opis pozwala
stwierdzić, że zadanie nie jest trudne do realizacji z technicznego punktu widzenia. Brak jest jednak w
opisie projektu wskazania informacji na temat sposobu i kosztów utrzymania całości strony internetowej
jaką będzie Muzeum Wirtualne, czyli kto będzie czuwał nad aktualnością treści zawartych na stronie i
kto będzie ją aktualizował oraz dodawał nowe elementy wraz z rozwojem muzeum. Nie wskazano
również czasu jaki przyjęto do oszacowania kosztów realizacji zadania od strony serwerów które należy
wynająć i ponosić koszty ich utrzymania. W opisie wskazano, że w ramach stworzonej strony będzie
działać "interaktywny katalog obiektów muzealnych wraz z przypisywaniem do kategorii" bez
sprecyzowania na czym ma polegać wspomniana interaktywność co może być pewnym wyzwaniem dla
twórcy strony internetowe muzeum i oczywiście w sposób zdecydowany wpłynąć na koszt stworzenia
strony internetowej. Obydwa powyższe czynniki wpływają na oszacowanie kosztów stworzenia takiego
zadania. Zakładam jednak że kwota 73 800 zł. jest na tyle wysoka w stosunku do założeń wskazanych w
opisie, że będzie wystarczająca na stworzenia strony i jej utrzymanie przez kilka lat. Tak jak na wstępie z
dostępnego opisu stwierdzić można, że zadanie jest jak najbardziej możliwe do realizacji w
zaproponowanych kosztach, jednak będzie to można stwierdzić dopiero w momencie przygotowania
opisu przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne. Na teraz uważam że projekt
może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Grzegorz Janowski (gjanow@um.szczecin.pl)

Wydział Wydział Oświaty

Data utworzenia 2021-08-25 10:49:55

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20



Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

Wydział Oświaty pozytywnie opiniuje propozycję przedstawioną w projekcie dotyczącą umieszczenia na
szczecińskich "Orlikach" tablic pamiątkowych nawiązujących do aspektów historycznych MKS POGOŃ
SZCZECIN.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

Szkolne boiska sportowe są miejscem spotkań wielopokoleniowych i oprócz zawartych w projekcie
(zapisanych na tablicach) aspektów historycznych i poglądowych umieszczenie tablic będzie miało
również aspekt edukacyjny.

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Jolanta Chwaluczyk (jchwal@zditm.szczecin.pl)

Wydział Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2021-09-23 13:53:46

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20

Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

Pozytywnie na murze oporowym przy F.Grygiera miedz Ustowską a CH Auchan oraz na murze oporowym
miedzy ulicami Wielka Odrzańska i Mała Odrzańska. Warunki określone zostały osobnym pismem do
Stowarzyszenia Kibiców Pogoni Szczecin "Portowcy"

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---

Karta konsultacji

Osoba odpowiedzialna Beata Cieloszyk (cieloszyk@zbilk.szczecin.pl)

Wydział Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Wydział merytoryczny

Data utworzenia 2021-09-23 14:03:38

Data ostatniej modyfikacji 2021-11-20 19:31:20



Istotne informacje mogące mieć wpływ na realizację inwestycji

ZBiLK nie widzi żadnych przeciwskazań na wykonanie murali na ścianach budynków przy ulicy
Niemcewicza 35 (dz. nr 28obr. 3026) oraz ulicy Bogusława X 18 (dz. nr 17/34 obr.1042). Natomiast na
wykonanie murali przy ul. Barbary 2 musi wypowiedzieć się zarządca wspólnoty mieszkaniowej w formie
uchwały.

Czy z uwagi na powyższe informacje projekt może zostać skierowany do następnego etapu weryfikacji?
 Tak
 Nie

Uwagi

---


