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Przedmiot Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest średniookresowym dokumentem
planistycznym, porządkującym zamierzenia inwestycyjne Miasta. WPI stanowi waŜną
funkcję w procesie programowania rozwoju, ułatwia podejmowanie bieŜących decyzji
w zgodności z celami rozwoju. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe
gminy. WiąŜe on kompleksowy plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem
przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta.
Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje okres pięciu lat i opracowywany jest corocznie
w systemie kroczącym.
WPI ustala hierarchię waŜności i wynikającą z niej kolejność realizacji zadań
inwestycyjnych. Zadania wchodzą do realizacji w ramach WPI zgodnie z finansowymi
moŜliwościami Miasta. Zadania, które zostały zamieszczone w WPI, ale ich realizacja nie
rozpoczęła się, podlegają w latach następnych weryfikacji. Zadania rozpoczęte nie podlegają
weryfikacji w kolejnych latach WPI.
Zadania ujęte w pierwszym roku planu realizowane są w ramach uchwalonego na jego
podstawie na najbliŜszy rok budŜetu w części obejmującej jego wydatki inwestycyjne.
Następne lata stanowią wykaz inwestycji kontynuowanych i inwestycji, w odniesieniu, do
których prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace
przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykupy gruntów, uzyskiwanie decyzji itp.)
WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, finansowanych w całości lub w części ze
środków budŜetu Miasta.
Na dokument Wieloletniego Planu Inwestycyjnego składają się:
1. Prognoza budŜetu Miasta ze wskazaniem wysokości środków przeznaczonych na
wydatki inwestycyjne.
2. Zestawienie zadań inwestycyjnych i środków trwałych planowanych do zakupu,
w układzie klasyfikacji budŜetowej, ze wskazaniem
- limitu wydatków przewidzianych na realizację zadania,
- zakresu rzeczowego zadania,
- źródeł finansowania i ich wielkości w kolejnych latach planu,
- jednostki realizującej zadanie.
3. Zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do współfinansowania ze źródeł
zewnętrznych.
Istotnym załoŜeniem, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest zintegrowanie go ze:
- „Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla” przyjętą uchwałą Rady Miejskiej
nr 226/2005 w dniu 29.11.2005 r.,
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Przemyśla” przyjętym uchwałą Rady Miejskiej nr 26/2006 w dniu 23.02.2006 r.,
- „Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Przemyśla” przyjętym uchwałą
Rady Miejskiej nr 84/2005 w dniu 12.05.2005 r., (aktualizacje: uchwała
nr 1/2006 z dnia 26.01.2006 r. oraz uchwała nr 88/2006 z dnia 25.05.2006 r.),
- innymi programami operacyjnymi wynikającymi ze „Strategii Sukcesu Miasta
Przemyśla”.
Ustala się, zatem następujące priorytetowe dziedziny programowania Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego:
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1. Poprawa funkcjonalności systemu obsługi komunikacyjnej Miasta poprzez
przebudowę i modernizację istniejącego układu drogowego oraz budowę obwodnicy.
2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie Miasta oraz rozwoju istniejących
i lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych.
3. Rewitalizacja zabytkowej substancji Miasta.
4. Rozwój i poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej.
5. Dostosowanie kierunków i poziomu kształcenia do potrzeb regionu.
6. Poprawa stanu technicznego bazy edukacyjnej.
7. Tworzenie zasobów mieszkaniowych dla zaspokojenia potrzeb zwłaszcza w zakresie
lokali socjalnych.
8. Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury technicznej.
9. Rozwój systemu opieki i pomocy społecznej
10. Poprawa estetyki Miasta i stanu środowiska naturalnego
11. Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

II Funkcje WPI
Wieloletni Plan Inwestycyjny wskazuje priorytetowe kierunki i sposoby wydatkowania
części środków budŜetowych - wydatków inwestycyjnych. Innymi słowy, WPI stanowi zbiór
wyselekcjonowanych, ocenionych i zaakceptowanych do realizacji - przez Radę Miasta
Przemyśla - komunalnych zadań inwestycyjnych w przyjętym horyzoncie czasu. Takie
postępowanie jest wyrazem dąŜenia do poprawy sprawności organizacyjnej i skuteczności
działań w rozwiązywaniu problemów, a takŜe przejawem gospodarności i troski o efektywne
wydatkowanie ograniczonych środków publicznych, będących w dyspozycji budŜetu Miasta.
Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala na planowe przygotowywanie nowych inwestycji
w tempie dopasowanym do moŜliwości budŜetu Miasta. Zapewnia teŜ ciągłą gotowość do
rozpoczynania następnych zadań w przypadku pojawienia się dodatkowych moŜliwości
finansowych lub braku moŜliwości realizacji któregoś z zadań z przyczyn innych niŜ
finansowe. Jest on, więc podstawowym instrumentem koordynacji procesu planowania
i realizacji inwestycji komunalnych, przyczyniając się tym samym do poprawy efektywności
wydatkowania środków budŜetowych.
Wieloletni Plan Inwestycyjny pełni funkcję informacyjną o kierunkach inwestycji,
planowanym terminie ich realizacji i kosztach, dając tym samym pełny, obecny i przyszły
obraz Miasta. WPI jest wyznacznikiem kierunków podejmowanych działań i ich
weryfikatorem, umoŜliwia prognozowanie nie tylko potrzebnych zasobów finansowych, ale
takŜe źródeł ich pozyskania.
Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala równieŜ na zmniejszenie ryzyka braku płynności
finansowej oraz wybór optymalnych sposobów finansowania, tym samym dyscyplinując
politykę finansową.
Klarowny i transparentny system wyłaniania nowych zadań inwestycyjnych,
uwzględniający opinie mieszkańców Miasta i dający im szansę w uporządkowany sposób
uczestniczyć w tym procesie jest poŜądany w aspekcie umacniania samorządności i rozwoju
demokracji lokalnej.

III Tryb i sposób składania wniosków do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
1. Do dnia 30 maja kaŜdego roku poprzedzającego pierwszy rok WPI naczelnicy
wydziałów Urzędu Miejskiego, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz
zakładów budŜetowych opracowują wnioski inwestycyjne i przedkładają je do
Wydziału Inwestycji i Strategii Rozwoju.
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2. Komisje Rady Miejskiej, Kluby Radnych, Radni, Rady Osiedlowe składają wnioski
inwestycyjne poprzez i przy pomocy merytorycznej odpowiednich Wydziałów Urzędu
Miejskiego, z zachowaniem terminu i trybu określonego w punkcie l.
3. Wnioski inwestycyjne sporządza się zgodnie z instrukcją na następujących
formularzach
- Formularz 1 – Informacje Podstawowe oraz instrukcja do formularza 1,
- Formularz 2 – Istotne Cechy Zadania oraz instrukcja do formularza 2,
- Formularz 3 – Zestawienie Zadań wg Priorytetów oraz instrukcja do
formularza 3.
Do wniosku powinien być dołączony kosztorys zadania inwestycyjnego. ZłoŜenie
wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani z rozpoczęciem
realizacji inwestycji.
4. Na bazie zestawień wydziałowych, Wydział Inwestycji i Strategii Rozwoju
opracowuje projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego i w terminie do 30 sierpnia
przekazuje go Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej do
wiadomości.
5. Do dnia 30 września Prezydent Miasta przedstawia zaakceptowany projekt WPI
Radzie Miejskiej.

IV Kryteria wyboru priorytetowych zadań inwestycyjnych
Przy podejmowaniu decyzji dotyczących umieszczania poszczególnych zadań
w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym preferencje będą miały inwestycje, które spełniają
następujące kryteria:
-

Potrzeba i pilność realizacji zadania dla uzyskania lub zachowania funkcji
Miasta.
Zgodność zadania ze Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla i innymi
dokumentami planistycznymi.
MoŜliwość pozyskania środków z funduszy zewnętrznych.
Komplementarność i powiązanie zadania z innymi zadaniami inwestycyjnymi,
obiektami, bądź funkcjami.
Wpływ realizacji zadania na przyszłe budŜety Miasta.

V Harmonogram uchwalania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych
1. Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła projekt WPI do zaopiniowania
Komisjom Rady niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których
formułowane są pisemne opinie o projekcie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego oraz wnioski do projektu wraz z uzasadnieniem. Przez wnioski
rozumie się zbilansowaną, pisemną propozycję zmiany (rzeczową i finansową),
zgłoszoną do Komisji BudŜetu i Finansów.
3. W posiedzeniu Komisji BudŜetu i Finansów uczestniczą przewodniczący
pozostałych komisji lub ich zastępcy, celem przedstawienia opinii i wniosków
swoich Komisji.
4. Opinie i wnioski poszczególnych Komisji są podstawą do sformułowania przez
Komisję BudŜetu i Finansów w ciągu 7 dni ostatecznej opinii o projekcie WPI
oraz wszystkich wnioskach.
5. Prezydent Miasta zapoznaje się z opinią Komisji BudŜetu i Finansów i w ciągu
7 dni dokonuje poprawek w projekcie WPI. Nieuwzględnienie wnioskowanych
przez Komisję BudŜetu i Finansów zmian do projektu WPI, wymaga
pisemnego uzasadnienia Prezydenta Miasta.
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6. Zaakceptowany przez Prezydenta Miasta projekt WPI kierowany jest na sesję
Rady Miejskiej. Przed podjęciem uchwały w sprawie WPI wymagane jest
przedstawienie opinii Komisji BudŜetu i Finansów.
7. Do dnia 31 października kaŜdego roku poprzedzającego pierwszy rok WPI,
Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego.
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