Karta weryfikacji projektu do budzetu partycypacyjnego w m,st. Warszawie na rok 2018
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Znak Signum

,,Sport wSrritl zieleni - silownia plener*wa ea belskiej" Zespfll Szk6l nr 39, ul. Belska 1/3,
dz. ew. nr 30/2, obr.l-02-12, B-RlIIa, Bi, RIIIa. Wasno5d - m.st.'Warszawa.

!

nastqpujEcE kom6rkQ organizacyjnq uzedu dzielnicy (kom6rkq wiodqcq)1:

Wydzial Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokot6w

!

nastqpuj4cE jednostkg organizacyjn4 m.st, Warszawy

(data, podpis i pieczqi
osoby kierujqcej pracq urzqdu dzielnic

lKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq procesu weryfikacji szczeg6towej. Dopuszcza siq przeprowadzenie
czq6ci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 wiodqca komirrki organizacyjne. Informacje o oddelegowaniu czq5ci
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki organizacyjnej, a tak2e o opiniach lub uzgodnieniach, na podstawie
kt6rych zostala podjqtia decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6lowej powinny zosta6 zamieszczone w rubryce ,,uwagi"
znajdujqcej siq pod nazwq wta5ciwego kryterium weryfikaclr.

_

Ka,ta weMkacji

prgglt! !q

I

budZetu parlycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018

nto rmaqig pl11gp rowgd zrln eii wstep

-

ne

cz, B

i we rvf i ka ci i

Wstqpny wynik weryfikacJl szczeg6lowej

1.

2.

Zaliczanie siq przedrniotu projektu do zadari wlasnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom lub
jednostkom orgianizacyjnym -Tak
Zlokalizowanie projektu na terenie pozostaj4cyrn we wladaniu m,st. Warszawy i nieobci42onym na rzecz os6b trzecich -

3.
4.

Mo2lilo$6 zreafiizowania projektu w caloSci dr: koica roku bud2etowego 2018 -T'ak
Uwzglgdnidnie wszystkich prac (etap6w) niezbqdnych do calkowitego ullor'rcz+nia realizacJi projektu do kofica roku

5.
'
6.
7.
8,
9.

.10.
1:i.

12.
13.

bud2eitowego 2ll1 B -Nie
Projekt nie.zeiktada wykonania wylqc;znie dokumentacji projektowej / nie wiqze sig z koniecznoSeiqwykonania kotejnych

elap6w.realizaqii';adania w latach kolejnych -Tak
Zgodno$6 z przyjgtyrni strategiami i programami m.st. Warszawy -Tak
Zgodno66z.obcrwi4zujqcymi pzepisami prawa -Tak
Wystqpowanie.technicznej lub technologicznej mozllwoScirealizacji projektu -Tak
fkceptacja'kos,ztorysu realizacji pr:ojektu - Nie
Utzymanie faktycznych kosztdw realizacji w ramach limitu warto6ci pojedy czego projektu
2018
Akceptacja kos;Aorysu eksploatacji e';fektu realizacji projektu w kolejnych lataeh -Tak
Sp6j no56 poszcaeg6lnych e lernent6w projektu -Tak
Spelnienie kryterrium og6lnodostgpnr:Sci -Tak

-

nie obowiqzuje w BP

14. lnne

Uwagi dla aubra

-

wst(?pny wynik weryfikacji:

Nale2y prz:ewidziec Dokumentacjg zakresu projektu (okreSlaj4c4 sklaclowe zgodne z opisem),
konieczn4 dc, zgloszenia rob6t. Koszt projektu ok, 12.000 - 18,000,.- zt.
2, Projekt jest niedoszacowany, brak jest informacji i kosztu posadowienia?
1.

Data spotkaniir dyskusyjnego
0becno6(; autora lub
pzedstawiciela na spotkaniu

nie

Notatka

_hlormacje o_f[zep

-

projekt wycofany

Karta weryfiklacji projektu do bu,Czetu partycypacyjnego w m.st. \Narszawie na rclk 2018

-

cz.

B

Informacie o przeprowadzonei wervfikacii
iektu

_ Zaliczanie sig pzedmiotu pnoieKu do zadafi
'l . wlasnych m.st. Warszawy pzypisanych do realizacji
jednostkom
dzieln icom lub

!

nie spelniono

organizacyjnym

Uwagi:

Zlokal izowan i e projektu na terenie pozostaj4cym
we wladaniu m.st. Warszawy i nieobci4ionym na

.t

Z.

zecz osob tzecich

!

L_l w dzir:lnicy dopuszczono mozliwo6b zglaszania

nie spelniono

n

nie dotyczy

projekt6w na terenie innym niz ww.
do projeKu zostala dolqczona wlaSciwa zgoda
dysponenta nieruchomoSci fiezeli jest wymagana)

E

2
e.

Moi[iwo5c zrealizowania projektu w caloSci
do korica roku budietowego 2018

Uwzglqdnienie wszystkich prac (etapow)
ni ezbqdnych do calkowitego u koti czenia rea lizacj
projektu do kofrca roku bud2etowego 2018

tr
u.

A
v.

i

Projekt nie zaklada wylronania wy{qcznie
dokumentacji projektowej / nie wiqie sig z
konieczno5ciqwykonania kolejnych etap6w
ii zadania w latach

!

nie spelniono

!

nie spelniono

Zgodno6c z pzyjqtymi strategiami i programami
m.st. Warszawy

Wystgpowanie technicznej lub technologicznej
mo2l iwofci realizacji projektu

[]

nie

spelniono

I

nie dotyczy

t<g$gIgryqgglEojektu do budzetu partycypacyjnego w m.st. Wars;zawie na rok 2018 - cz.

_

x

B

przyJmuje siQ Dez uwag

Ipzyjmuje

siq z nastqpLrjqcymi zmianami:

(nalezy wskazaO uzasadnienie zmian)

, , Utzynranie faktycznych koszt6ur realizacji
4 n w ram*ch limitu wartoici pojedynczego projektu
t v'
fiezeli limit nie zcjstal ustalony: w ramach kwoty dostEpnej

!

nie spelniono

w obszaze lub na poziomie og6lnodzielnicowym)
Uwagi: Sugerujq zwigksizenie kosztu utzyrnania do 2 000 zt

Akceptacja kosdorysu eksploatacji eJektu
realizacji projektu w kolejnyc[r latach

!

przyjrnuje siq bez uwag

x przyjmuje sig z nastqpujqcymi zmianami:

Sugerujq zwiqkszenie kosztu projektu o 32 000 zl (Projekt, roboty pzygotowawcze i wykohczeniowe)

Sp6jno66 poszczegdlnych element6w projeKu

12,

(w szczegolnorici czy nazwaprojerktu, a takze
skrocony opis projektu oddaj4 ishtq pr:ojektu i sq

x

ipzyjrnuje siq bez uwag

f-l przyjnruje

I

13.

Spefnieni e'kryleri u m og6 [nodostgp n o5ei
(na poctstawie deflnicji opracowanej pzez Zespol ds,
bud2etu partycypacyjnego)

Uwagi:

,1

+,.

Inne,istolne uwagi dot. weryfikacji szcze golowej projektu

siiq

z nastgpujqcymi zmianami:

(nale2v wskazad uzasadnienie zmian)

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

-

cz. B

Uzgadnianie wersii proiektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku projekt6w zawierajqcych braki formalne)

Data pzekaza n a nfo rrn acj
o mozliwoSci dokonanira
i

i

i

19.04.2017 r.

niezbgdnych zmian
S

pos6

b Wzekazania

i

n

fo rm acj

i

Uwagi

Poproszono o zwigkszenie lEcznego kosztu o 32 000 zl

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
/ieioli zecedno\

zmi

ktodawca. a takie uzasadnienie tvch
zei karty weryfikacii,

