w m.st. Warszawie na rok 2019

Nr ESoG

t

Znak Signum

I

-

cz. B

767

|

I

Nazwa proiektu
i ol6wkowej
Montai duiego lustra drogowego na sktzyiowaniu ulic waluszewskiej

I

nastgpujqcq jednostkq organizacyjnE m'st' Warszawy

Wydzial Organizacji Ruchu

(data, PodPis i Pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnicy)

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynaciQ procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
czqSci weryfikacji do
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu
podstawie kt6rych zostala podjqta
innej nii wiodqca kom6rki organizacyjnej, a takie o opiniach lub uzgodnieniach, na
znajdujqcej siq pod
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi"
nazwq wlaSciwego kryterium

weryfikacj'.

.,
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1' '

Zaliczanie sie pzedmiotu projektu do zadaf
wlasnych m.it. Warsrawy pzypisanych do realizacji

[l spelniono I

-

cz. B

nie sPelniono

dri.lnl.om lub jednostkom organizacyjnym

Zlokalizotvanie projektu na nieruchomo6ciach, do
kt6rvch m.st, Warszawa posiada tytul prawny do
iem nieruchomo5ci
Skarbu Pafi stwa bgdqcYch
rganizacYinYch m.st.
Warszawy)

q Ewdzielnicy

'' o;.1?ffll

X spelniono

zglaszania

fl

nie spelniono

E

nie dotyczy

iwa zsoda

dysponenta nieruchomoSci (je2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dotqczona wlaSciwa zgoda dysponenta

Uwagi:

a
J.

MoiliwoS6 zrealizowania proiektu w calo6ci
w trakcie roku budietowego 2019

X

n"

Uwzglednienie wszystkich prac (etap6w)
niez6ednych do ca[kowitego ukoticzenia realizacji
proleJitu w trakcie roku budietowego 2019

[t spelniono f]

nie sPelniono

I spelniono

nie sPelniono

ania wYlqcznie
/ nie wiE2e sig z
kolejnych etaP6w

A
v.

Zgodno56 z pzyjqtymi strategiami i programami
m.st. Warszawy

X

idzialaniamiZDM lub

spelniono f] nie sPelniono

f]

spelniono ft nie sPelniono

i

z obowiEzuiqcym'rpzepisami p111.
7| . Zgodno66
I X spetniono I
(* tym z Miejscowym Planem Zagosp. Pzestz') I Uwagi:

4

nie spelniono
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WystQpowanie technicznej lub technologicznej

$,

Xspelniono

moiliwo6ci realizacji projektu

I
!

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

9.

I

nie

-

spelniono

rr
l1'

A

Akceptacja kosztorysu eksploatacjiefektu
realizacji projektu w kolejnych latach

Sp6tn056 poszczeg6lnych element6w projektu
(w s2czegolno6ci czy nazwa projektu, a tak2e
skrocony opis prolektu oddaiqistotq prolektu isq

3.

nie dotyczy

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

nie sPelniono

[l

pzyjmuje sig bez uwag

[]

przyjmuie sig z nastqpujqcymi zmianami:

I
fl

pzyjmuje siq bez uwag

(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

pzyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium o96lnodostqpno6ci

1

!

pzyjmuje siq bez uwag

X spelniono I

ti
I I'

cz. B

(na podstawie definicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjqtej

X

spelniono

!

nie spelniono

x

sperniono

I

nie spelniono

uchwal4Zazqdu)

Uwagi:

1

4. ,?lilff:*:ffi

,.*r.iarnego

wvkonawcv oraz

trybu

I

Uwagi:

I $,

tnn. istotne uwagidot. weryfikacjiszczeg6lowej projektu
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Karta weryfikacjl projektu do bud2etu partycypacyjnego w

-

cz' B

Uzgadnianie wersii Proiektu

zmian)
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku proiek6w, kt6re wymagajq wprowadzenia

Data pzekazania informacji
o mo2liwoSci dokonania zmian
Sposob pzekazania informacji

4 kwietnia 2018 r.
poczta tradYcYjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce sPotkania
uzgodnieniowego
(jeZeli zasadne)

zmian

X
16

t(til,

nileiv

zamie6cic w zalaczniku do niniei iszej karty weryf i kacji'

tr

Pozytywny

16

Negatywny

Nl ?018

2018

(data, podpis i pieczqi osoby kierujqcej pracq kom6rki
orga nizacyjnej dokonujQcej weryf ikacji - kom6rki wiodacej)

(data, podpis i pieczqi osoby dokonujqcej weryfikacji)
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