Karta weryflkacji projektu do bud2etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019

-

cz. B

czEsc B. - wERyFTKACJASZCZEG6TOWA

Nr ESOG

17

49

Znak Signum

Dobze poinformowana Praga - slupy ogloszeniowe itablice MSI

WeMikacja szczegolowa zostanie przeprowadzona paez:

!

nastgpujEcq kom6rkg organizacyjnq uzqdu dzielnicy (kom6rkg wiodqcq)r:

I

nastgpujEcq jednostkg organizacyjnE m.st. Warszawy

Zarzqd Dr6g Miejskich

Wydzial MSI

(data, podpis i pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynaciq procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czq5ci
weryfikacji r6wniei przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czq5ci 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 zamieszczone w rubryce ,,uwagi" znajdujqcej siq pod
nazwq wla6ciwego kryterium weryfikacji.
1

cze56 82 - lnformacie o przeprowadzonei wen fikacii

'l' '.

Zaliczanie siq pzedmiotu projektu do zadafi
wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym

[t spelniono !

nie sPelniono

Zlokalizowanie projektu na nieruchomoSciach, do
kt6rych m.st. Warszawa posiada tytul prawny do
dysponowania (z wyiqtkiem nieruchomo5ci
sianowiEcych wlasno66 Skarbu Paristwa bgdqcych
w zazqdzie jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy)

zglaszania
n E w dzielnicy dopuszczono mo2liwo56
z'
projektow na terenie innym niz ww,

flspelniono

!

nie spetniono

X

nie dotyczy

E

do projektu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda
dysponenta nieruchomo6ci (e2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda dysponenta

bqdzie realizowane po pzyjqciu
Uwagi: Ustalenie gestora nieruchomoS ci orazuzyskanie zgody na montaz modulu
2e dla czQsci
wnioiku do realizicji. Wowczas zostanie opracowana treSc i szczegolowa lokalizacja. Mo2liwe
ow konieczne bedzie rownie2 uzyskanie zgody [qllg!ryqlglA

q
J.

MoiliwoS6 zrealizowania projektu w calo6ci
w trakcie roku budietowego 2019

I

spelniono

E

nie spelniono

I

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

prac (etap6w)
- Uwzglgdnieniedowszystkich
ukoticzenia realizacji
calkowitego
niezbgdnych
{.- - projektu
roku budietowego 2019

wtrakcie

Uwagi: Zasadna bqdzie deklaracja wnioskodawcy o udziale pzy redagowaniu treSci modulow

tr
U.

Projekt nie zaklada wykonania wylEcznie
dokumentacji projektowej/ nie wi4ie sig z
konieczno5ciqwykonania kolejnych etap6w

I spelniono f] nie spelniono

A
v'

Zgodno66 z pzyjgtymi strategiami i programami
m.st. Warszawy

I spelniono

aI . Zgodno66zobowiryujqcymi

pzepisami prawa

(w tym z Miejscowym Planem Zagosp. Pzestz,)

[l spelniono

!

nie spelniono

!

nie spelniono
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Wystgpowanie technicznej lub technologicznej

$.

[l

moiliwo6ci realizacji projektu

spelniono

!

nie

-

cz. B

spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

I
9.

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

pzyjmuje sig bez uwag

E pzyjmuje siq z nastgpujqcymizmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Utzymanie faktycznych koszt6w realizacji

I

10. il:;:liffillii:'::#|!i,:lffl##::fli#JiJi['jiu,.,i
w obszaze lub na poziomie o96lnodzielnicowym)

x

spe,niono

!

nie spe,niono

Uwagi:

11.

I
f]

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacJi projektu w kolejnych latach

pzyjmuje siq bez uwag
pzyjmuje sig z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

4,L.
a

Sp6jno56 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczegolnoSci czy nazwa projektu, a tak2e
skrocony opis projektu oddaiq istotg projektu i sq

I
!

pzyjmuje sig bez uwag
pzyjmuje siq z nastgpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazad uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium o96lnodostqpnoSci

13.

(na podstawie definicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjgtej

I

spetniono

!

nie spelniono

x

sperniono

!

nie sperniono

uchwalqZazqdu)

Uwagi:

14. ,?fiff:l1:il:

,*"tjalnego

wvkonawcv oraz

trybu

I

Uwagi:

'l$.

lnne istotne uwagi dot. weryfikacjiszczegolowej projektu

Projekt nale2y podzieli6 na dwie czqsci. I czgS6 dotycz4cqslupow ogloszeniowych powinna realizowaC Dzielnica, ll
czqsc dotyczqcqtablice MSI bqdzie realizowac ZDM Srodki nale2y podzielic zgodnie z wycenqWnioskodawcy.

5

Ka(a weryfikacji projektu do bud2etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019

-

cz. B

Dodatkowe informacje

(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagajq wprowadzenia zmianl

Data pzekazan a nformacj i
o mo2liwoSci dokonania zmian
i

i

S

poso

b Wzekazania

i

nfo

rmacji

4 kwietnia 2018 r.
poczta tradycYjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(je2eli zasadne)

Wvnik wervfikacii szczeg6lowei

X

Pozytywny

-

urzad dzielnicv lub iednostka

tr

Negatywny

ZAS

- 6 l(111. 2018
(data, podpis i pieczqi osoby dokonujqcej weryfikacji)

15 l{ul.

2018

(data, podpis i pieczqi osoby kierujqcej pracq kom6rki
- kom6rki wiodqcej)

orga nizacyj nej dokonujqcej weryf ikacji

