Karta weryfikacji projektu do bud2etu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019
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cz. B

czEsc B. - wERyFTKACJA SZCZEGoTOWA

768

Nr ESOG

Znak Signum

Nazwa projektu
Modernizacja chodnika

uzdlui ul. Mehoffera odcinku Talarowa/My6liborska do 2r6delka

Weryfikacja szczegolowa zostanie przeprowadzona przez:

!

nastqpujqcq kom6rkq organizacyjnq uzgdu dzielnicy (kom6rkg wiod4cq)r:

I

nastgpujqcE jednostkq organizacyjnq m.st, Warszawy

Zarzqd Drog Miejskich

Wydzial Utzymania i Remont6w Dr6g

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

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6lowej. Dopuszcza siq przeprowadzenie czqSci
weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca kom6rki organizacyjne. lnformacje o oddelegowaniu czq6ci weryfikacji do
innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie kt6rych zostala podjqta
decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zostai zamieszczone w rubryce ,,uwagi" znajdujqcej siq pod
nazwq wla5ciwego kryteriu m weryfikacji.
1

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

$.

Wystqpowanie technicznej lub technologicznej
moiliwo6ci realizacji projektu

[]

spelniono

!

nie

-

cz. B

spelniono

!

nie dotyczy

Uwagi:

9.

[l
!

Akceptacja kosztorysu realizacji projektu

pzyjmuje siq bez uwag
pzyjmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:
(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

Utzymanie faktycznych koszt6w realizacii
projektu
iu. w ramach limitu warto6ci pojedynczego
kwoty
dostqpnej
fieZeli limit nie zostal ustalony: w ramach

4

I

I

spelniono

!

nie spelniono

w obszaze lub na poziomie og6lnodzielnicowym)
Uwagi:

,14
I !'

A.t
| 4'

Akceptacja kosztorysu eksploatacji efektu
realizacji projektu w kolejnych latach

Sp6jno66 poszczeg6lnych element6w projektu
(w szczegolnoSci czy nazwa projektu, a tak2e

skrocony opis projektu oddaiqistotq projektu

I

przyjmuje siq bez uwag

!

pzyjmuje siq z nastgpuiqcymi zmianami:

X

przyjmuje siq bez uwag

fl

pzylmuje siq z nastqpujqcymi zmianami:

isq

(nale2y wskazac uzasadnienie zmian)

(nale2y wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spelnienie kryterium o96!nodostqpno6ci

1

3.

(na podstawie definicji obowiqzujqcej w dzielnicy pzyjqtej

t

| $,

nie sPelniono

!

nie sPelniono

uchwatqZazqdu)

wykonawcy oraz trybu
4 rt. Brak wskazania potencjalnego
I

X spelniono !

jego wylonienia

lnne istotne uwagi dot. weryfikacji szczeg6lowej proiektu

5

I

spelniono

w m.st. Warszawie na rok 2019

1' '

Zaliczanie sig pzedmiotu projektu do zadaf
wlasnvch m.it. Warszawy pzypisanych do realizacji
d.i.lni.om lub jednostkom organizacyjnym

[lspelniono !

-

cz. B

nie sPelniono

Zlol€lizowanie projektu na nieruchomo5ciach, do

Warszawy)

n
a' EwdzielnicY
projektow n
fl do projektu

[t

zglaszania

spelniono

f]

nie spelnlono

D

nie dotyczy

iwa zgoda

dysponenta nieruchomoSci (e2eli jest
wymagana)
do projektu zostala dolqczona wla6ciwa zgoda dysponenta

Moiliwo66 zrealizowania projektu w calosci
?
o. w trakcie roku budietowego 2019

spelniono !
I X
I -

nie spelniono

Uwagi:

{.

Uurzglqdnienie wszystkich prac (etap6w)
niezbqdnych do calkowitego ukohczenia realizacji
projektu w trakcie roku budietowego 2019

I

spelniono

!

nie spelniono

Uwagi:

tr
rl.

Projekt nie zaklada wykonania wylqcznie
dokumentacji projektowej / nie wiqie sig z
konieczno6ciqwykonania kolejnych etap6w

I spelniono

!

nie spelniono

A
v.

ZgodnoS6 z pzyjgtymistrategiami i programami
m.st. Warszawy

I spelniono !

nie spelniono

xsperniono

Eniesperniono

7.',#?,1fl'fi43.t',il,'trilff1il7#.'jJ:il[Ej'
Uwagi:

4

I
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Dodatkowe informacje
Prolekt byl poddany pod glosowanie rok wczeSniej.

Uzgadnianie wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w, kt6re wymagaiq wprowadzenia zmian)

Data pzekazania informacji
o mozliwo6ci dokonania zmian
Sposob przekazania nfo
i

rm

4 kwietnia 2018r,

acji

poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
(je2eli zasadne)

zmian naleiy zamie5ci6 w zalEczniku do niniejszei karty weMikacji.

wvnik wervfikacii szczes6lowei- urzad dzielnicv lub iednostka

X

Pozytywny

tr

Negatywny
YREKTORA

16

t(il,

2010

(data, podpis i pieczqi osoby

16 [lll. 2018 woicr
(data, podpis i pieczgi osoby kieruj{cej pracq kom6rki
- kom6rki wiodqcej)

orga nizacyjnej dokonujqcej weryfikacji

