
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VI/68/2003  

                                                                Rady Powiatu w Gryfinie 
                                                                                                        z dnia 23 kwietnia 2003 r. 
 

Założenia, zasady i tryb tworzenia Wieloletnich Programów  
Inwestycyjnych  Powiatu Gryfińskiego  

 
I. Założenia ogólne 
 

1) WPI stanowi wieloletni harmonogram rozwoju Powiatu i poprawy 
standardów w sferze mienia publicznego Powiatu. Celem jego 
sporządzenia jest ustalenie, w ramach obowiązującego prawa i w oparciu 
o możliwości organizacyjno-finansowe kwot wieloletnich wydatków na 
systematyczną budowę, unowocześnianie i ulepszanie infrastruktury 
technicznej i społecznej Powiatu. WPI stanowi też podstawowy 
mechanizm koordynacji procesów realizacji inwestycji. 

 
2) Wśród zasad i kryteriów oceny zadań inwestycyjnych uwzględniane będą: 

o Potrzeba konsekwentnej poprawy jakości życia mieszkańców. 
o Konieczność stałego polepszania warunków funkcjonowania sfery 

gospodarczej w Powiecie. 
o Uwarunkowania kulturowe, ekologiczne i przestrzenne Powiatu. 
o Wpływ proponowanych inwestycji na realizację strategicznych celów 

rozwoju Powiatu. 
o Wpływy procesu realizacji WPI na pobudzanie wszechstronnego 

rozwoju Powiatu oraz przyciąganie do niego kapitału inwestycyjnego z 
zewnątrz. 

 
3) Kryteria hierarchizacji zadań inwestycyjnych oraz zasady ich punktowania 

przyjmuje Zarząd w formie uchwały.  
 

4) Ostateczne zestawienie zadań inwestycyjnych według przyjętych 
kryteriów będzie w ramach WPI dostosowane w swoim wymiarze 
finansowym do: 
o Wieloletniej prognozy dochodów Powiatu. 
o Wieloletniej prognozy wydatków bieżących (operacyjnych) Powiatu. 
o Bilansów wolnych środków w poszczególnych latach prognozy i w 

wieloleciu. 
o Koncepcji finansowania inwestycji za pomocą instrumentów dłużnych 

(przede wszystkim kredytów preferencyjnych, obligacji komunalnych i 
przychodowych oraz kredytów inwestycyjnych). 

o Możliwości finansowania inwestycji zewnętrznymi źródłami kapitału w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 



II. Zasady opracowywania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 
 

1) WPI będzie: 
o Programem pięcioletnim. 
o Miał charakter kroczący. Oznacza to, że po zrealizowaniu zadań 

przewidzianych w I roku, WPI będzie uzupełniany o zadania na nowy, 
piąty rok zamykający Program. Jednocześnie, w razie potrzeby będzie 
uaktualniany na cztery najbliższe lata budżetowe. 

o Uchwalany przez Radę Powiatu w Gryfinie przed podjęciem uchwały 
budżetowej na kolejny rok. 

o Stanowił podstawę do tworzenia załącznika inwestycyjnego do projektu 
uchwały budżetowej na kolejny rok i dalsze dwa lata - zgodnie z 
dyspozycją art. 110 ustawy o finansach publicznych. 

o Sporządzany na podstawie jednolitych formularzy tzw. "Wniosku 
inwestycyjnego", przedkładanych w formie, którą określił Zarząd, przez 
radnych, komisje Rady, Zarząd Powiatu, wydziały Starostwa Powiatowego, 
powiatowe jednostki organizacyjne oraz inne organy, podmioty, 
organizacje i mieszkańców Powiatu.  

 
III. Tryb opracowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. 

 
1) Prace nad WPI przeprowadzi Zespół Koordynacyjny powołany przez 

Zarząd, we współpracy z poszczególnymi wydziałami Starostwa 
Powiatowego i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, w szczególności z 
wydziałem inwestycji Starostwa Powiatowego oraz wydziałem finansów i 
księgowości. 

 
2) Zarząd Powiatu w Gryfinie wyznaczy skład Zespołu Koordynacyjnego WPI 

oraz określa zakres jego kompetencji. Zespół ten obejmie specjalistów 
zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, przedstawicieli Komisji Rady i 
członków Zarządu Powiatu. W skład Zespołu mogą wejść przedstawiciele 
lokalnych organizacji mieszkańców.  

 
3) Zespół będzie ustalał listę zadań inwestycyjnych przyjętych do wstępnej 

analizy, przyznawał punkty poszczególnym zadaniom, porządkował je 
według punktów hierarchizacji oraz kierował projekt WPI pod obrady 
Zarządu Powiatu w Gryfinie. Lista rankingowa inwestycji nowych i 
kontynuowanych, po przyjęciu przez Zarząd będzie podstawą 
opracowania projektu WPI i skierowania go do uchwalenia przez Radę 
Powiatu w Gryfinie 

 
 


