Karta weryfikacji projektu do budzetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie nia rok 2018
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cz. B

Nr ESOG
Znak Signum

Nazwa projektu
REWITALIZACJA I UDOSTEPNIENIE PLACU ZABAW PRZY PMEDSZKOLU ,,STOKROTKA''

NR. nSqo

Wervfikacia szczegolowa zostanie przeprowadzona przez:

I

nastqpujqcq kom6rkg organizacyjnq uzgdu dzielnicy (kom6rkg wiod4cq)1:
WID

!

nastgpujqc4 jednostkq organizacyjnq m,st, Warszawy

(data, podpis i pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnic

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjQ procesu weryfikacji szczeg6fowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie
czq6ci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wi,cdqca kom6rki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu czqSci
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie
kt6rych zostala podjqta decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostad zarnieszczone w rubryce ,,uwagi"
znajdujqcej siq pod nazwq wfaSciwego kryterium weryfikacji.
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nformiacie o prze p rowa dzone i urstep ne i wervf i ka gii
( przed spotkarn ia m i dvskusvi nvn!)

Wstqpny wynik weryfikacji szczegolowej

1.

z.
A
a.

Zaliczanie sig przedmiotu projektu do zadari wlasnych m.si. Warszawy przypisanych do realizacjidzielnicom lub
jednostkom organ izacylnym
Zlokalrzowanie propktu na terenie pozostaqcym we wladaniu m.st, Warszawy i nieobc;iqz-onym na rzecz osob trzecich
MozliwoSc zrealizowania prolektu w caloScr do konca roku bud2etowego 2018
Uwzglgdnienie wszystkich prac (etapow) niezbgdnych do calkowitego ukonczenia realizacji proiektu do koica roku

budzetowego 2018
Projekt nie zaklada wykonania wyl4cznie dtkumentacji projektowej / nie wiq2e siq z konieczno6ciq wykonania kolejnych
eiapow realrzacji zadania w latach kotejnych
oZgodno5c z przyjqlymi sfategrami i programami m.st. Warszawy
7.
Zgodno5c z obowiqzujqcymi przepisami priewa
b.
Wystqporvanie technrcznej lub technologic;lnej mozliwoSci realizaqi projektu
Akceptacja kosztorysu realizacji projektu
10 Utrzymanie faktycznych kosztow realizacji w ramach limitu warto6ci pojedynczego projektu
1
Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
12. Spolno6c poszczegolnych elementow proyrktu
1 3. Spelnienie kryterium og6lnodostgpno6ci
6

9.

1

14,

lnne

Uwagi dla autora

-

wstQpny wynik weryfikacji:

Ad.1 pzedmiot projektu zalicza siq do zadan wlasnych m. st. Warszawy.
Ad.2 teren we wladaniu m. st. Warszawy, nie zb,adano ewentualnych roszczefl
Ad.3 mozliwa realizacja projektu w caloSci do korrrca roku budzetowego 20'18
Ad, 4 uwzglqdniono wszystkie prace niezbqdne do calkowitego ukonczenia projektu do kofica roku budzetowego
201

I

Ad. 5 nie zakladawykonania wylqcznie dokumentacji projektowej, nie wiqze sig z konieczno6ciqopracowania
kolejnych etapow realizacji zadania w lataoh kolejnych
Ad. 6 projekt zgodny ze strategiami i programami m. st. Warszawy
Ad. 7 projekt zgodny z pzepisami prawa
Ad. 8 istnieje techniczna lub technologiczna mozliwo$c realizacji projektu
Ad. 9 akceptacja kosztorysu realizacji projektu
Ad.10 nrozliwe utrzymanie faktycznych kosztovu realizacji w ramach limitu wartoSci pojedynczego projektu
Ad. 1 1 akceptacja k,osztorysu eksploatacji pzez ad ministratora obiektu
Ad.12 elementy pn:jektu spojne
3 kryterium ogolnodostqpnoSci spe'lnione
Ad. 14 brak zgody administratora obiektu na realizacje zadania
Ad.

1

Karta weryfikacji projektu do bud2etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018

-

cz. B

Data spotkania dyskusyjnego
Obecno66 autora lub
pzedstawiciela na spotkaniu

nie

tak

-

projekt wycofany

Notatka

Informacie o przeprowadzonei wervfi kacii

I spelniono !

I

spelniono E

nie spelniono

nie spelniono

n

nie dotyczy

I spetniono !

nie spelniono

I spelniono

nie spelniono

Uwagi:

Uwagi:

!
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ProjeK nie zaklada wykonania wylqczniie

6
rr'

dokumentacjiprojektowej/ nie wi4ie sig z

A
v.

Zgodn_osi z pzyjgtymi strategiami i
m,st,

I spelniono

konieczn o5ciq wykonania kolej nych eturp6w

Warszawy

prcrgramami

!

nie spelniono

I It-J'spelniono f] nie spelniono

Uwagi:
z obowiqzuiqcyrni pzepisami prawa
7r r fsgon9e.9
I x sperniono !
(w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Pz:estz.)

nie spelniono

tJwagi:

a
[.

Wystgpowanie technicznej tub technologicznej
mo2liwo6ci realizacji projektu

I

spelniono

f]

niel

spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

9.

I
Akceptacja kosztorysu realizacji proj,ektu

przyjmule s;iq bez uwag

l__l przyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nalezy wskazad uzarsadnienie zmian)

[,Jtzyrnanie

10.

fa

il,::ilffi?Xi:'

izacji

I

fi#JililtJ,u*.i

w obszaze lub na poziomie ogolnodzielnicowym)

I

x sperniono

!

nie sperniono

Uwagi:

IA
l.

4

Akceptacja kosdorysu eksptoatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

I
I

przyjmuje s;iq bez uwag
przyjmuje siq z nar;tqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazad uzasadnienie zmian)

Sp6ino56 poszczeg6l nych elementirw projektu

12.

(w szczegolnoSci czy nazwa projektu, ,a tak2e
skrocony opis prgeKu oddajq istotq projeKu i sq

I
!

przyjmuje s;iq bez uwag

przyjmuje siq z nar;tqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazac uza sadnienie zmian)

do budZetu partycypacyjnego w m.st.
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-

cz. B

Uzgadnianie wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w zawierajqcych braki formalnel
Data pzekazania informacji

o mozliwoSci dokonania
niezbgdnych zmian
S

pos6

b przekazania

i

nfo rm acj

i

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkan ia
uzgodnieniowego
fiezeli zasadne)

Informacie o zmiana.ch wprowadzonych w porozumieniu z proiektodawcq. a takie uzasadnienie tvch

{

t:

Karta weryfikacji projektu do budzetr"r partycypacyjnego w m.st. Warszawie rra rok 2018

Wvnik wervfikacii szczesi6lowei

X

r

cz. B

urzad dzielnicv lub iednostka

I

Pozytywny

-

Negatywny

pracq kom6rki

6

