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Znak Signum

Nazwa proiektu
dz. ew. nr
,,NBA na Siekierkach - koszyk6wka uliczna" ul. Grupy AK,rP6lnoc",
obr.1-07-06. Ri II. WlasnoSd - m.st. Warszawa.
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Weryfikacja szczeqolowa zostaniie plzeprowadzona przez:

!

nastgpujqcq kom6rkg organizacyjnel uzq6u dzielnicy (kom6rkq wiodqcq)l

:

Wydzial Inwestycji i Infrastruktury Dzielnicy Mokot6w

fl

nastgpujqc4 jednostkg organizacyjnq m'st, Warszawy

(data, PodPis i
osoby kierujqcej Praca urzQdu

E
D)opus7-cza siq przeprow
LKom6rka wiodqca odpowiada za koordynacjq pror:esu weryfikacji szczeg6towej.
czQscl
oddelegowanit
o
Infortnacje
czqsci weryfikacji r6wnie2 przez inne ni2 vriodqca kom6rki organizacyjne.
luLr uzgodnieniach' rra p( stawie
weryfikacji do innej ni2 wiodqca kom6rki qrgani;lacyjnej, a tak2e o opiniach
powinny zosta6 zamieszczone w rubryce
kt6rych zostala podjqta decyzja o wyniku weryfikacji szczeg6'lowej
znajdujqcej siq pod nazwq wta6ciwego kryterium weryfikacji'
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Wstqpny wynik weryfikacji szczegolowej

i.

2.
4
5.

Zaticzaniersrg przedmiotu projektu do zadari wlasnych m st. Warszawy przypisanych do reatizacjidzietnicorn tub
jednostkom organlzacyjnytn - Tak
Zlokalizowanieprolektu ner terenie pozostaqcym rive wladaniu m st. Warszawy inieobcriqz-onymna:,zecz osob trzecic;h
Nie
Mozliwosr: zrealizowania projektu w caloSc do korrca roku budzetowego 2018 - Nie
Uwzglqdrrienie wszystkich prac (etapow) niezbgdnych do calkowitego ukonczenia realizagi proiektu do konca roktr
budzetowego 2018 - Tak
projekt nie-zaklada wykonania wylqcznie dokumentacji projektowej / nie wiq2e siE z koniecznosciqwykonartia kolejnych

etapow reralizacli zadania w latach kolejnych 'Tak
Zgodnos(; z przyjgtymi strateglami i progranami rn,st. Warszawy 'Tak
ZgodnoSr; z obowiqzuj4cymt przepisami prawa ' Tak
7.
Wystqporrvanie technicznej tub technotogic,znej mp2liwoSci reafizacli projektu Tak
B.
Akceptacla kosztorysu realizacji projektu ' Nie
9.
prolektu
10. Utrzymariie faktycznych kosztow realizacji w ramitch limitu warto5ci pojedynczego
o.

- nie obowiTuie w BP

201 8

-Tak
Akceptacja kosztorysu ekr;ploatacji efektu realizacji projektu w kolelnych latach
projt;ktu''l'
ak
poszczegol
nych elementow
12, Spojn osi
13. Spelnien ie krytertu m ogolrrodostgpnosci''lak

11.

1A

rua

lnne

min. 18 msc-y.
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d

yskusyjnego
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ObecnoSc autora lub
przedstawiciela na sPotkaniu

-

projekt wycofany

Notatka

lnform
(po spotk niach d

s
m
'l--.
dzielniconnl
Zaliczanie
wtasnych

zadafl
;h do Lrealizacji

rjnyrn

eo rze
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I spelniono !

nie sPelnrono

w m.st. \A/arszawie na rok 201 8 - cz. B

lizowani e projektu n;a teren ie pozostajqcym
we wladaniu m.st. Warszawy i nieobciq2onym na
Zl oka

,\

rt.

zecz osob tzecich

I

L_) w dzielnit;y dopuszczono mozliwosc zglar;zania
projektour na terenie innym ni2 ww.
do projekl.u zostala dolqczona wla$ciwa zgoda
dysponenta nieruchomosci lezeli jest wymagana)

spelniono

!

nie speilniono

!

nie

!

tu.

MoiliwoSc z:realizowania projeKu w caler6ci
do kofca roku budietowego 2018

Uwzglgdnienie wszystkich prac (etapowf
niez bqd n yclr do caflrowite go uko+iczen ia real i;zacj

i

I spelniono

!

nie spelniono

X spelniono

!

nie spelniono

I spe]niono

!

nie spelniono

X spelniono

!

nie spelniono

projeKu do korica roku bud2etowego 2018

Projekt nie iaklada wykonania wylqcznie
dokumentarji projektowej / nie wiqie siqrz
koniecznof ciq wykonania kolejnych etapow
i zadania w latach

Zgod no56 z pzyjqtymi strategiami i prol;ramatmi

m.st. Warszawy

Zgodno66 z obowi44jqcymi pzepisami prawa
(w tym z Mieiscowym Planem Zagosp. Pzestrz.)

!nespelnono

Wystqpowarnie tech nicznej lub technologicznej

nto2liwo6ci realizacji projektu

Akceptacja kosztorysu realizacj i projektu

X

spelniono

fl

nie

spelniono

E

nie dot

przyjmuje sig z nastqpujqcymi zmianami:
(w kosztorysie wykreslono pozycjp dotyczqcq
2 szt, Latarni. W zamian zalo2ono kosztv na
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opracowanie dokumentacji proj

,l

I

flu'

Utzyrnan ie faktycznych kosztow reali;zacji
w rarnach limitu warto6r:i pojedynczeglo proiektu
fie2eli limil nie zostalustalony:w ramach kwoty dostqpnej

X spelniono I

nie spelniono

w obszaz,e lub na poziomie ogolnodzielnlcowym)

,l,l
I |'

12.

I
tr

przyjmuje sig z nastqpujqcymt zmianami:

SpojnoS6 poszczegolttych elementow proiektu

I

przyjmuje siq bez uwag

(w szczegolnoSci czy nazwa proiektu, a takzer
skrocony oprs projektu oddajqistotq projektu isq

!

przyjmuje siq z nas;tqpulelcymi zmianamt:

Akceptacja kosetorystr eksploatacji r#eKu
realizacji projektu w kolejnych latach

przyjmule siq bez Ltwag

(nalezy wskazac uzasadnienie zmian)

(nale2v wskaza6 uzasadnienie zmian)

Spdn ienlie kryterium og6l nodostqpnoSci

13.

(na podstawie definicji opracowanej pztlz Zes;pol ds.
budzetu prartycypacyjnego)

Inne istotne uwagi dot. weryfikacji szcz€go{owej projektu

Uzgadnianie wersii P1g[ektu
(wypelnia siq wylqcznie w przypadku proiekt6w zarruierajelcych braki formalne)
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niezbqdnych zmian
S

poso

b przekazania
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nfo rm acj
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poczta tradycyjna

e-mail

telefon

osobiScie

Uwagi

uzgodniono rezygnacjq z montaiu o6wietlenia, uzgodniono r6wniei 2e
kwocie 96 910 zl znaldqsiq koszty zwiqzane z opracowaniem
projektowo-l<oszto rysowej

Data oraz miejsce spotkania
uzgodnieniowego
/ioicli zrcrdnp\

vadzonvch w porozumieniu z projektodawca, a tat<Ze uz

'zamie6cic

l

rcii szczep6fotruei

-

urzad dzielnicv lub iednostka

wny

lr,''l
I

(data, poclpis i pieczqi osobY dr

;;;,;i

:ej weryfikacji)

(data, podpis i pieczqi osoby erujqcej pracq rnr6rki
organizacyjnej dokonujqcej weryfi cji - kom6rki w ,dqcej)
I

