
Uchwała Nr XXI/620/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 lutego 2000 r.

w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych miasta Szczecina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; 
Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; Nr 155, 
poz. 1014; Nr 162, poz. 1126)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wieloletni Program Inwestycyjny określa zadania dotyczące inwestycji, modernizacji, 
remontów kapitalnych i zakupów inwestycyjnych oraz udziałów w spółkach prawa 
handlowego, planowane do realizacji przez miasto, miejskie jednostki organizacyjne i 
podmioty z udziałem miasta. 

2. Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje czteroletni okres, w którym zadania 
zaprogramowane są w układzie rzeczowo - finansowym w rozbiciu na poszczególne 
lata oraz identyfikację inwestycji, których realizacja powinna być podjęta w okresie 
najbliższych 10 lat. 

3. Wieloletni Program Inwestycyjny jest programem kroczącym, uchwalanym corocznie 
i corocznie uzupełnianym o przewidywane na kolejny rok zadania. 

4. Zestaw zadań pierwszego roku programu odzwierciedla zapisy uchwalonego budżetu 
na ten rok, dotyczące wydatków majątkowych miasta. 

§ 2.
Dobór zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego powinien odbywać się w oparciu o następujące kryteria:

1. gospodarczo-społeczne: 
a. wpływ na poprawę warunków życia, w tym w szczególności środowiska 

naturalnego i bezpieczeństwa publicznego, 
b. wpływ na aktywność gospodarczą,
c. przewidywana liczba ludności korzystająca z realizacji przedsięwzięcia,
d. skala poparcia społecznego, 

2. techniczno-ekonomiczne: 
a. stan techniczny obiektów,
b. konieczność powiązania z innymi zadaniami, zwłaszcza w odniesieniu do 

infrastruktury technicznej,
c. stan zaawansowania prac dla zadań kontynuowanych i możliwości ich 

zakończenia,
d. wielkość nakładów inwestycyjnych, w tym zwłaszcza ze środków własnych 

miasta,
e. wpływ zrealizowanej inwestycji na budżet Miasta (koszty oraz efekty 

eksploatacji),
f. możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego, w szczególności funduszy 

pomocowych, dotacji i kredytów preferencyjnych, 
3. formalno-prawne: 

a. zgodność z ustawodawstwem w zakresie zadań Miasta, przyjętymi uchwałami 
Rady Miasta
w zakresie strategii i polityki rozwoju w różnych dziedzinach,



b. zobowiązania Miasta z tytułu zawartych umów (cywilno-prawnych, 
międzygminnych itp.) lub zlecenia zadań zapisanych w budżecie centralnym. 

§ 3.

1. Procedurę tworzenia i uchwalania kolejnych edycji kroczących wieloletnich 
programów inwestycyjnych miasta zawiera załącznik Nr 1. 

2. Wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego miasta Szczecina należy przedłożyć:

1. zestawienie źródeł finansowania zadań programu inwestycyjnego z 
uwzględnieniem nakładów miejskich jednostek organizacyjnych i podmiotów 
z udziałem miasta 

2. zestawienie wszystkich wniosków zgłoszonych do programu z podaniem 
wnioskodawcy

3. analizę finansową zdolności kredytowej Miasta
4. analizę struktury wydatków w poszczególnych sferach działań inwestycyjnych
5. zestawienie grup zadań, które są ze sobą powiązane

§ 4.
Projekt kolejnej edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Zarząd Miasta będzie przedstawiać Radzie Miasta równolegle z projektem 
budżetu na dany rok, a edycję programu na lata 2000 - 2003 Zarząd Miasta przedłoży Radzie nie później niż 30 dni po terminie uchwalenia 
budżetu na 2000 rok.

§ 5.

1. Prezydent Miasta powierza obowiązki koordynatora Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego w drodze zarządzania jednemu z członków Zarządu Miasta. 

2. Za przygotowanie projektów kolejnych edycji wieloletnich programów 
inwestycyjnych ich aktualizację odpowiedzialna jest osoba wymieniona w ust. 1. 

§ 6.

1. Wieloletni Program Inwestycyjny stanowi podstawę dla projektu budżetu miasta w 
zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata. 

2. Przyjęcie przez Radę Miasta kolejnych edycji wieloletnich programów 
inwestycyjnych stanowić będzie dyspozycję dla Zarządu Miasta do rozpoczęcia prac 
przygotowawczych dla zadań zawartych w programach. 

§ 7.
Traci moc uchwała Nr XLIV/558/98 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie czteroletnich planów inwestycyjnych 
miasta Szczecina 

§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/620/2000
Rady Miasta Szczecina 
z dnia 28 lutego 2000 r.

Procedura tworzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego:
Lp. Termin do Etap pracy Wykonawca Uwagi

1. 01.01 Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad 
Wieloletnim Programem Inwestycyjnym

Koordynator

2. 01.03 Zgłaszanie wniosków inwestycyjnych na rok Komisje Rady Miasta, rady 



włączony do projektu oraz weryfikacja 
pozycji zawartych w planie na rok następny 
po budżetowym, przez komisje Rady 
Miasta, kluby radnych, rady osiedli poprzez 
Biuro Rady Miasta do merytorycznych 
wydziałów 

osiedli, kluby radnych

3. 01.04 Przygotowanie wniosków inwestycyjnych 
wraz z priorytetami wewnątrzwydziałowymi 
przez poszczególne wydziały i przekazanie 
ich do Komisji Koordynacyjnej poprzez 
Biuro Planowania Rozwoju Miasta 

Wydziały Urzędu Miasta, 

4. 15.04 Formalna weryfikacja wniosków 
inwestycyjnych

Komisja koordynacyjna

5. 30.04 Konsultacje i ocena wniosków Komisja koordynacyjna
6. 15.05 Zestawienie wszystkich wniosków wg 

priorytetów miasta
BPRM

7. 31.05 Opiniowanie zestawienia wniosków wg 
priorytetów

Wydziały Urzędu Miasta

8. 30.06 Opracowanie wstępnej wersji kolejnego 
roku programu wieloletniego

Komisja koordynacyjna

9. 30.07 Opiniowanie i zgłaszanie poprawek do 
wstępnej wersji kolejnego roku programu 
wieloletniego wraz z wprowadzaniem korekt

Komisje Rady Miasta i 
Kluby Radnych RM

10. 30.09 Przygotowanie i przedłożenie Zarządowi 
Miasta wstępnej wersji programu 
inwestycyjnego

Komisja koordynacyjna

11. 20.10 Zatwierdzenie przez Zarząd Miasta projektu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

Zarząd Miasta

12. 15.11 Przedłożenie Radzie Miasta projektu 
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 
wraz z projektem budżetu 

Zarząd Miasta 

13. 10.12 Opiniowanie przez Komisje Rady Miasta 
projektu WPI

Rada Miasta 

14. 20.12 Autopoprawki Zarządu Miasta Zarząd Miasta
15. Uchwalenie Wieloletniego Programu 

Inwestycyjnego wraz z projektem budżetu

Rada Miasta


