ZARZĄDZENIE NR 90/21
PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie procedury prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym
Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 112/20 Prezydenta Miasta
Kołobrzeg z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Kołobrzeg, zarządzam co następuje: Przyjmuje się następujące założenia w procesie
opracowywania projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) oraz projektów zmian
tego dokumentu:
§ 1. Projekt WPI jest planem kroczącym, obejmującym 6 kolejnych lat budżetowych,
z których pierwszy rok jest rokiem, na który planuje się budżet.
§ 2. 1. WPI obejmuje zestawienie wieloletnich i jednorocznych zadań inwestycyjnych
(inwestycje, remonty i zakupy inwestycyjne) o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł.
2. Zadania umieszczone na liście stanowią wstępny wykaz zamierzeń inwestycyjnych
Miasta na lata następne oraz alternatywę w przypadku zaniechania realizacji zadania
inwestycyjnego pierwotnie umieszczonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) lub
w budżecie możliwości sfinansowania dodatkowych zadań (nieprzewidzianego przyrostu
środków finansowych).
§ 3. WPI zawiera:
1) nazwę zadania finansowanego z budżetu Miasta,
2) jednostkę realizującą bądź koordynującą wykonanie zadania,
3) wysokość nakładów poniesionych do końca roku poprzedzającego pierwszy rok
obowiązywania WPI,
4) okres realizacji programu i łączne nakłady finansowe na wykonanie zadania,
5) wielkość nakładów finansowych w rozbiciu na poszczególne źródła finansowania
w kolejnych latach planu.
§ 4. 1. Na podstawie wniosków składanych do projektu budżetu kolejnych lat oraz
wniosków do zmian budżetu bieżącego roku, Prezydent Miasta dokonuje aktualizacji WPI.
2. Projekty zmian WPI w ciągu roku budżetowego przygotowywane są w przypadku:
1) zmian w budżecie Miasta i WPF,
2) zmian sposobów finansowania zadań inwestycyjnych.
3. Aktualizacja będzie obejmować wprowadzenie do planu nowych zadań inwestycyjnych
oraz uaktualnienie danych dotyczących zadań inwestycyjnych już ujętych w planie. Horyzont
czasowy planu ulega przesunięciu o rok do przodu w trakcie przygotowywania kolejnych
projektów i aktualizacji WPI.
§ 5. Ustala się wzór formularza zgłoszeniowego zadania do WPI – „Kartę zadania do
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI)”, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik Miasta.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 450950A8-319D-4D79-A813-AABD1C55722E. Uchwalony

Strona 1

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Kołobrzeg
Anna Mieczkowska
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Wypełnić jedynie czerwone pola

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/21
Prezydenta Miasta Kołobrzeg
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Data sporządzenia:

2021 r.

KARTA ZADANIA
do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (WPI)

1. Nazwa zadania:

Dział

Rozdział

Paragraf

Pozycja

2. Cel i zakres rzeczowy zadania:

3. Wydział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna Miasta odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane zadanie:

4. Okres realizacji zadania:
Planowany początek realizacji:

Planowany termin zakończenia realizacji:

5. Nakłady w poszczególnych latach (w zł):
Wydatki
poniesione
w latach poprzednich

2021 rok

2022 rok

2023 rok

2024 rok

2025 rok

2026 rok

Łączne
nakłady
finansowe

1

2

3

4

5

6

7

8

SPORZĄDZIŁ:

AKCEPTUJĘ:

ZATWIERDZAM:

….......................................

….......................................
Z-ca Prezydenta Miasta

….......................................
Prezydent Miasta Kołobrzeg
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