ZARZĄDZENIE NR 16/09
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
Z DNIA 06.04.2009
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do opracowania Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z
2001r. Dz. U nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Burmistrz Miasta zarządza:
§1
1. Powołuje

się

Zespół

Koordynacyjny

do

opracowania

Wieloletniego

Programu

Inwestycyjnego dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2009-2013, w składzie:
− Przewodniczący zespołu – Małgorzata Stępień - Przygoda
− Członek zespołu – Maria Górska
− Członek zespołu – Maria Ostrowska
− Członek zespołu – Katarzyna Kowalewska
− Członek zespołu – Grzegorz Lewandowski
− Członek zespołu – Adriana Skajewska
2. Zespół Koordynacyjny w miarę potrzeb współpracuje w zakresie przygotowania WPI
z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi
miasta.
3. Podstawowym zadaniem Zespołu będzie ustalenie listy zadań inwestycyjnych do Programu
i skierowanie projektu WPI do Burmistrza a następnie do Rady Miasta.
4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu oraz zasady i kryteria oceny wniosków inwestycyjnych
określa Załącznik nr 1.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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Andrzej Kościelny

Zał. 1
Do Zarządzenia Burmistrza Nr 16/09
z dnia 06.04.2009 r.
Szczegółowy tryb pracy Zespołu oraz zasady i kryteria oceny projektów inwestycyjnych
1. Zespół dokonuje analizy inwestycji zawartych w ramowym WPI na lata 2008-2014,
przedstawionych w Planach Realizacyjnych do Startegii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta –
Ogrodu Podkowa Leśna na lata 2005-2014 przyjętych Zarządzeniem Burmistrza miasta nr 44
z dnia 22.10.2008r. (Tabela 3. Wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne uwzględnieniem
źródeł ich finansowania na lata 2008-2014)
2. Zespół dokonuje analizy nowych wniosków inwestycyjnych, które zostały zgłoszone
Zespołowi do uwzględnienia w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w szczególności
z Refaratu

Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta

oraz wnisoki pochodzące z jednostek budŜetowych do planu budŜetu miasta na rok 2009.
3. Analiza inwestycji dotyczy ich :
a. zgodności z priorytetami i celami oraz zadaniami słuŜącymi realizacji celów zawarych
w Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna na lata 20052014 (waga kryterium 40%),
b. uwzględniania aspektu społecznego, integrującego społeczność mieszkańców (waga
kryterium 10%),
c. uwzględniania aspektu ochrony środowiska naturalnego (waga kryterium 10%),
d. pozytywnie wpływającego na rozwój gospodarczy gminy i jej mieszkańców (waga
kryterium 10%),
e. przyczyniający się do efektywnego wykorzystania środków budŜetowych, w tym
moŜliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych(waga kryterium 10%),
f. zaawnasowanie w wykonaniu inwestycji (kontynuacja) lub w przygotowaniu
dokumentacji technicznej i projektowej (waga kryterium 20%).
4. Dla kaŜdego kryterium ustala się punktację od 0 do 3, gdzie 0 pkt – oznacza wpływ negatywny
lub cecha naturalna, 1 pkt – niewielki wpływ pozytywny, 2 pkt – znaczny wpływ pozytywny,
3 pkt – bardzo duŜy wpływ pozytywny,
5. Zespół dokonuje oceny punktowej projektów inwestycyjnych na podstawie kryteriów
opisanych w pkt.3, mnoŜąc ilość punktów w danym kryterium przez wagę oceny (np. 2 pkt x
40 = 80 pkt)

6. KaŜdy z członków zespołu dokonuje oceny projektu inwestycyjnego na karcie oceny,
ostateczną punktację dla zadania inwestycyjnego przyjmuje się jako średnią z liczby punktów
obliczoną dla tego zadania, zgodnie z pkt.5, odrębnie przez kaŜdego z członków.
7. Ocenione zadania inwestycyjne ustawia się w kolejności uzyskanych punktów, oraz umieszcza
w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym z uwzględnieniem moŜliwości ich finansowania.
7. Zespół spotyka się przynajmnie jeden raz w trakcie opracowania WPI na dany rok, a
posiedzenia Zespołu są protokołowane przez jednego z członków zespołu.
8. Zespół ustala listę inwestycji, jakie znajdą się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym w
drodze Uchwały zapadającej większościa głosów, w skłądzie nie mniejszym niŜ 3 osoby, w
tym przewodniczący zespołu, a Uchwałę przedstawia Burmistrzowi, a następnie Radzie
Miasta.
9. Przygotowanie ostatecznego dokumentu WPI zawierającego analizę finansową budŜetu miasta
zostanie zlecone firmie zewnętrznej.
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