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WeMikacja szczegolowa zostanie pzeprowadzona pzez:
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nastgpujqcq kom6rkg organizacyjnE uzgdu dzlelnicy (kom6rkg wiodqcq)l:
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nastgpujqcq jednostkg organizacyjnq m.st. Warszawy

osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie
czq6ci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu czq6ci
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie
kt6rych zostafa podjqta decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6fowej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi"
znajdujqcej siq pod nazwq wla6ciwego kryterium weryfikacji.
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)laliczanie siq przedmiotu projektu do z:adan wlasnych m.st, Warszawy przypisanych do realizacjidzielnicom lub
jednostkom organ izacyjnym
illokalizowanie projektu na terenie pozrlstajqcym we wladaniu m,st. Warszawy i nieobciqzon ym na rzeczosob trzecich
lilo2liwosc zreallzowania projektu w oalosci do konca roku bud2etowego 201g
lJwzglqdnienie wszystkich prac (etapow) niezbqdnych do calkowitego ukofczenia realizacji projektu do koica
roku
budzetowego 2018
Projektnie zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej i nie wiq2e sig z koniecznoSciqwykonania kolejnych
etapow realizacji zadania w latach kolejnych
zlgodnoSc z przyjgtymistrategiami i programami m,st, Warszawy
ilgodno5c z obowi4zujqcymi przepisiami prawa
Wystgpowanie technicznej lub technologicznej mo2liwoSci realizacli projektu
l\kceptacja kosztorysu realizacl proji-.klu
l.Jtrzymanie faktycznych koszt6w realizacji w ramach limitu wartoSci pojedynczego projektu
l\kceptacja kosztorysu eksploatacji e,fektu realizacji projektu w kolejnych latach
SpojnoSc poszczegolnych elementor,v prolektu
{ipelnienie kryterium ogolnodostgpnoSci
lnne

Uwagi dla autora
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wstqpny wynik weryfikacji:

Data spotkania dyskusyjnego
ObecnoSc autora lub
pzedstawiciela na spotkaniu
Notatka

14 marca 2017 r.
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Zaliczanie siq paedmiotu projektu do zadan
wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym
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Uwzglqdnienie wszystkich prac
niezbqdnych do calkowitego ukofrczenia realizacji
projektu do kofca roku budietowego 2018
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Wystqpowanie technicznej lub tecfrnrologicznej
mo2liwo5ci realizacji projektu
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przyjmuje siq bez uwag
przyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
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Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach
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(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Sp6jnoSc poszczeg6lnych elemerrtow projektu

12.

(w szczegolno$ci czy nazwa proje<tu, a takze
skrocony opis projektu oddajq istotq projektu i sq

I

pzyjmuje siq bez uwag

f_l

pzyjmuje sig z nastgpujqcymi zmianami:

13.

Spelnienie kryterium og6lnodostr;pn oSci
(na podstawie definicji opracowanej pzez Zespoi ds

I {.

tnne istotne uwagi dot. weryfikacji szczegotowej projektu

budzetu paliycypacyjnego)

(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

I

spelniono

1. Rodzaj prowadzonych zajqc ogolnorozwojowych.
2. W projekcie zostala zaplanowana zbyt duza liczba zajqc ( 250 dni x '1,5 godz. x 2)

Dodatkowe informacje
4

!

nie spelniono

cy1nego w m.st. Warszawie na rok 201g _ cz. B

Uzgadnianie

u

(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w
zawieraiqcych braki formalne)

ata pzekaza

n ia nfo rm ac i i
o mozliwo6ci dokonania
niezbgdnych zmian

D

i

Sposob przekazania nform acj
i

poczta tradycyjna
i

telefon

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(jezeli zasadne)

X

I

Pozytywny

Negatywny
NACZELNIK

Spee.!aliser

I

10.0ft

/(

WYDZIALU SPOKTU

i

REKREACJ1

ta, podpis i pieczqi osoby kierujqcej pracq kom6rki
izacyjnej dokonujqcej weryf ikacji - komorki wiodqcej )

