Karta

acji projektu do budZetu
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-
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NT ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu
Nowe boisko illa Mokotowa. Szkola I'odstawowa nr 157, ul. Kazimie:rzowska 16'
obr.10121. dz. ew. nr 108,, Bi. Wlasno5d - rn.st. Warszawa'

wervfikacia szczegolowa zostanleageprowadzona przez:

I

nastqprujqcq kom6rkg organizacyjnq uaqdu dzielnicy (kom6rkq wiodqcq)1:

Wydzial Inwestycji i Infrastnuktury Dzielnicy Mokot6w

!

nastqpujEce jednostl(e organizacyjnE m'st' Warszawy

(data, PodPis i Pieczqi
osobV kierujEcej pracq urzqdu dzielnic

I

nforrnaqie o prze p rowa dzonei wstep n ei wervfi

ka

qij

j.Kom6rka wiodilca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6towej. Dopuszcza siq przeprowadzenie
Informacje o oddelegowaniu czq6ci
czq5ci weryfikacji rownie 2 przez inne ni2 ,ruiodEc. kom6rki organizacyjne.
uzgodnieniach' na podstawie
weryfikacji do innej ni2 wiorJqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub
w rubryce "uwagi"
zamieszczone
kt6rych zostata podjqta rJecyzja o wyniku weryfikacji szczeg6iowej powinny zostai
znajdujgcej siq pod nazwq wlaSciwego kryterium rrl'eryfikacJt'

Karta rrveryfikacji projektu do budzetu parlyr:ypacyjnego w m st. Warszawie na rok 2018

- cz B

(przed spotkania mi dvskusvinvnfil
Wstqpny wynik weryfikacji s;zczeg6lowej

1.

2,
3.
4,
5.
6
7,
B.

Zaliczanie sig przedmiotu projektu do zadai wlasnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacjidzielnicom lub
jednostkom organizacyjnym - TAK
Zlokalizorivanie projektu na terenie pozostaiqcym we wladaniu m,st. Warszawy i nieob<;iqzonym narzecz osob trzecich-

TAK
Mo2liwoSc zrealizowania projektu w caloSci do kolrca roku budzetowego 2018 - TAK
Uwzglgdnienie wszystkich prac (etapow) niezbqdnych do calkowitego ukofrczenia realizaqi projektu do konca roku

bud2etowego 2018.-TAK
Projekt nie zakladawykonania wylqcznie dokumerntacji projektowej/ nie wi4ze sig z koniecznoSciqwykonania kolejnych
etap6w realizacji zarjania w latach kolejnych - TAK
ZgodnoSr: z przyjgtymi strategiami i programami m,st, Warszawy - TAK
ZgodnoSrl z obowiqzujqcymi przepisami prawa - TAK
Wystgpo'ruanie technicznel lub technologicznej mozliwoSci realizacji projektu - T.A.K

Akceptacia kosztorysu realizacji projektu - NIE
10. Utrzymanie faktycznych kosztow realizacji w ramach limitu wartoSci pojedynczego prolektu -

9.

w
11

BP 2018

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach SpojnoS(; poszczegr5lnych element6w projr:ktu - 'IAK
Spetnienie kryterium ogolnodostgpnoSci - TAK

NIE OBOWIAZUJE

TAK

12.
13.
14. lnne-UWAGI PONIZEJ
Uwagi dla autora

-

wstqpny wynik weryfikacji:

1. Czy jest uzgodnienie z Dyrekcj4 Szkoly? Nalezy je przedstawi6.
2. Br ak rysunku okre6laj 4ce11o zakres boiska podlegaj 4cemu renowacj i.

3. Nalezy prze,widzie(, projekt renowacji boiska (okreslaj4cy odwodnienie, zakres remontu podbudowy,
*u.rt*y nawierzchni i zawieraj4cy korrieczne rysunki), konieczny do zglos;zenia rob6t. Koszt projektu

ok. 18.000,- zl.

4. Szacunkowl, koszt renowacji: 1040 m2 ;r 300 zl + 18000 z+ + 6000 zl (bramki)

wykofcz.) == 342 001} z\.
5.C2ry nie nalezaloby przewidzie6 remontu ogr,rdzenia od ul. wiktorskiej?

Data spotkania dyskusyjnego
ObecnoSc autoria lub
pzedstawiciela na spotkaniu
Notatka

r

6000 zl (prace
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-
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Informacie o przeprowadzonei wervfikagii

I spelniono !

X spelniono

!

nie spelniono

nie spelniono

n

nie dotyczy

X spelniono

!

nie sPelniono

X spelniono

!

nie sPelniono

I spelniono

!

nie sPelniono

I spetniono !

nie sPelniono

X spelniono

I

nie sPelniono
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X

spelniono

!

!

-

nierspelniono

cz. B

!

nie dotyczy

przyjmuje stq bez uwag

Akceptacja kosztorysu realizacji proj Bktu

przyjmuje sig z nastgpujilcymi zmianami:
(zwigkszenie lqcznej kwoty na realizacjq projektu o
30 300 zl)

A

I

iu.

Utzymanie faktycznych koszt6w realiizacli
w ramaclh limitu warto(ici poiedyncz€go prciektu

I spelniono !

fie2eli limit nie zostal ustalony: w ramach kwoty dostqpnej
w obszat,ze lub na poziomie ogolnodzielnicowym)

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizatji projektu w koleinych latach

I
f

nie sPelniono

przyjmuje siq bez uwag
przyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nalezv wskazac uzasadnienie zmian)

Spojno56 poszczeg6llnych elementrlw pnrjektu

X

przyjmuje siq bez uwag

-

(w szczegolnosci czy nazwa proiektu, a taki:e
skrocony opis projektu oddajq istotg projekiu i sq

f

przyjmuje sig z nerstqpujqcymi zmianami:

13.

Spelnien ie kryteri um ogol nodostqpn o5ci
tno podsrtawie definicjiopracowanej pnlez Zespolds.
budzelu PartYcYPacYlnego)

/l?
! I

(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

lnne istotne uwagi dot. werSikacji szczeg6lowej projektu

f, spelniono E nie spelniono

Karta rltreryfikacji projektu do budzetu partycypacyjnego w m

st Warszawie na rok 2018 - cz.

B

Uzgadnianier wersii pro.iektu
(wypelnia siq wylqci:nie w przypadku projekt6w zawierajEcych braki formalne)

Dala pzekazan ia nformacj
o mozliwoScidokonania
i

i

niezbgdnych zmian

Spos6b Wzekazania nformacji
i

Uwagi

Ustalono zvuigksz:enie lqcznej kwoty na realizacjg projektu o 30 300 zl w
tym koszt opracowania dokumentacji projektowej 18000 zl, remont
ogrodzenia szkoly 12300 zl

DaIa oraz miejscr-. spotkania
uzgodnieniowego
(jezeli zasadne)

Informacie o zlnianach wprowadzonvch'w porozumieniu z proiektodawca. a takie uzasadnienie tvgh
zmian nalei.v zamie6cic

d dzielni

D<

Pozytywny

tr

Nes

Jh a(t, l? u'
(data, podpis i piec;zqi osoby ciokon

j weryfikacji)

(data, podpis i pieczqc osobY
organizacyjnej dokonujqcej weryfik

ujqcej pracq konrorki
- kom6rki wiodqcej)

