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Arbuzy - wielofunkryjne boiska

Weryfikacja rszczegoNowa zostanirt przeprowadzona przez:
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nastqpu.iqcq komorkq organizacyjnq urzqdlu dzielnicy (komorkg

Wydzial Inwestycji i Infrastrrnktury Dzielnicy Mokot6w

!

nastqpujqc4 jednostkq organizacyjnE m'st. Warszawy

(data, PodPis i Pieczqc
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzir:lnic

I

nfo rnragfu! o

p

rzep rowa dzonei lnrstep nei wervf i kaci

lKclm6rka wiodqr:a odpowiada za koordynacjt; procesu
czq6ci weryfikar:ji r6wnie2 przez inne ni2 wiorJqcil ko
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjn
kt6rvckr zostata podjqta decyzja o wyniku weryfikacji szcz
znajdujqcej siq pod nazwq wla6ciwego kryterium weryfikacji'

i

Karta weryfikacii projektu do budzetu prartycy'pacyjnego w m.st Warszawie na rok 2018
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przed :spotkan ia mi dvskusvi nvm'r-)

Wstqpny
-1. - wyn ik weryfikacji szczegtllowej

2.
3.
4.
S.

6,
7
8
9.

Zaliczanie,iiq przeOmiotu projektu do zadari wliasnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacjidzielnicom lub
jednostkonr organizacyjnym - Tak

Zlokalizowanie projektru na terenie pozosta,j4cym we wladaniu m.st. Warsz:awy i nieobci4Zonym na
rzecz os6lb trzecich - NIE
-Tak
MozliwoSc zrealizowania pnrjektu w calo6ci tjo koir:a roku budzetowego 2C]18
projektu do kohca roku
Llwzglgdnienie wszystkich piac (etap6w) niezbqdnych do calkowitego ukoflczenia realizacji
bud2etowego 2018 - Tak
kolejnyc;h
F,rojekt nielaklada wykonania wylqcznie dol<urnentacji projektowej / nie wii12e sig z koniecznoSciqwykonania
etapow rearlizacjr zadania w latach kolejnych -Tak
ZgodnoSc;z przyjgtymi straiegiami i programami m"st. Warszawy - Tak
Zgodno5c ,z obowiqzujqcyrri przepisami prariva Tall
Wystgpowienie tecfrnicznej lub technologicznej mo;ZliwoSci realizacji projektu Nie

10.
1 1.

Akceptacjer kosztorysu realizacji projektu - Nie
projektu Tak
Utrzymanie faktycznych kosztow realizacji i,rr ramaoh limitu warto5ci pojedynczego
Tak
latach
Akceptacja kositoryiu eksploatacji efektu reralizacji projektu w kolejnych

'12. SpojnoSi poszczeg6lnych t;lementow projelltu Tak

13.

Spelnienie kryterium ogolnodostqpnoSci Tak

14

Inne

Uwagi dla autora -'wstqpny wynik weryfikacji:
1

. Teren nalelqc>y do Sp6ldzielni Mieszkan iowej Arbuzowa'

W zwi4zku ztym,2e ,,Szci,,egolowe zasaclyllrzebiegu bud2etu partycypacyjnego w Dzielnicy
projektow
Mokot6w m.st. Wais tu*y nurok 20118'i nie dopuszczaj4 siq: mo2liwo3ci zg)aszania
zlokalizowamych na terenie niebgd4cyrn ure wladaniu Miasta Stolecznego Warszawy,
zgloszony projekt nie spelnia tego l<ryterium'

prolektowo2. W [osztorysie rrie uwzglqdnionb m.in. kositow zwiEzanych z opracowaniem dokumentacji
kosztorysowej

Data spotkania dyskusYjnego
ObecnoSc autora lub
pzedstawictela na sPotkaniu
Notatka
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(ustalono zwigkszenier kwoty na realizacjq projektu o
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Utzymaniie faktycznych kosztow reali:zacji
w ramach limitu wartoir;i pojedynczego proiektu
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przyjmuje sig z nastqpujqcymi zmianamt

Sp6jn o56 poszczegolnych element6 w projeKu
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Uzgadnianie wersii projektu
(wypefnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w zawierajqcy,ch braki formalne)

Data pzekazania informacji

o mozliwoScidokonania
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