
Uchwała Nr XXVII/148/2005 z dnia 20 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji Wieloletnich

Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn

uchylona przez uchwałę Nr XXV/149/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Gminy

Żyrzyn, na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje:

Rozdział I. Przepisy ogólne.

§1

1.Wieloletni Program Inwestycyjny zwany dalej "WPI" ma charakter programu

kroczącego polegającego na tym, że w każdym roku budżetowym jest

opracowywana jego wersja na kolejne pięć lat począwszy od następnego roku

budżetowego.

2.Za kolejną wersję WPI uważa się uchwalenie nowej edycji lub aktualizację

bieżącej na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§2

1.W terminie od 01 marca do 30 kwietnia każdego roku budżetowego składane

są wnioski inwestycyjne, które stanowią podstawę do programowania

następnej wersji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

2.Wnioski, o których mowa w ustępie poprzedzającym, składane mogą być

przez:

1)mieszkańców gminy poprzez odpowiednich sołtysów,

2)komisje Rady Gminy,

3)radnych,

4)kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (np. SPZOZ, dyrektorów

szkół),

5)Wójta Gminy Żyrzyn.

3.Oceny wniosków dokonuje Zespół Koordynacyjny Gminy, powołany

zarządzeniem Wójta.

§3

1.Wzór wniosku inwestycyjnego określa Wójt i informuje w sposób zwyczajowo



przyjęty o miejscu jego udostępnienia.

2.Wniosek inwestycyjny może być złożony tylko w formie obowiązującego i

kompletnie wypełnionego formularza.

3.Termin, do którego możliwe będzie uzupełnienie złożonego wniosku określi

Wójt.

4.Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§4

1.Jeżeli wnioski inwestycyjne, o których mowa w §2 niniejszej uchwały, nie

powiększają listy inwestycji WPI, to nie przeprowadza się nowej edycji.

2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się aktualizacji bieżącej

edycji WPI.

Rozdział II. Tryb przygotowania nowej edycji WPI.

§5

Skarbnik Gminy w terminie do 30 kwietnia roku poprzedzającego kolejny rok

budżetowy dokonuje weryfikacji i aktualizacji istniejącej prognozy dochodów i

wydatków oraz wolnych środków budżetu Gminy, a następnie określa wolne

środki przewidywane na ostatni rok następnej edycji Wieloletniego Programu

Inwestycyjnego.

§6

Na podstawie złożonych wniosków inwestycyjnych oraz materiałów

opracowanych przez Skarbnika, Wójt przygotowuje projekt następnej edycji

Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i przedkłada Radzie Gminy do dnia 31

lipca roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy.

§7

Przygotowanie projektu następnej edycji WPI przez Wójta Gminy poprzedza

między innymi:

1)określenie przez Wójta Gminy kryteriów hierarchizacji zadań inwestycyjnych

oraz hierarchizacji tych zadań według przyjętych kryteriów,

2)analiza możliwości zewnętrznego finansowania zadań inwestycyjnych

proponowanych do następnej edycji WPI. O wynikach tej analizy Wójt

informuje Radę Gminy.



3)analizą stanu zadłużenia budżetu gminy wraz z wnioskami, które Wójt

przekazuje Radzie Gminy.

§8

Projekt uchwały o Wieloletnim Programie Inwestycyjnym określa:

1)wydatki inwestycyjne w ramach WPI w podziale na działy i rozdziały

klasyfikacji budżetowej oraz na poszczególne zadania inwestycyjne z

uwzględnieniem harmonogramu tych wydatków, w podziale według źródeł

finansowania oraz ogółem,

2)wydatki na obsługę długu zaciągniętego na finansowanie zadań

inwestycyjnych zawartych w WPI, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji

udzielonych przez Gminę związanych z zadaniami inwestycyjnymi,

3)programy inwestycyjne w poszczególnych dziedzinach i grupach zadań oraz

hierarchię zawartych w tych programach zadań inwestycyjnych, z

uwzględnieniem odpowiednich nakładów finansowych.

§9

Przewodniczący Rady Gminy przesyła bezzwłocznie projekt następnej edycji WPI

wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

§10

Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których formułowane

są na piśmie propozycje poprawek do projektu następnej edycji WPI. W

przypadku zgłoszenia propozycji zwiększenia wydatku na zadanie inwestycyjne

przewidziane w projekcie, istnieje obowiązek wskazania przez właściwą komisję

źródła jego sfinansowania, którym może być zmniejszenie nakładów na inne

zadanie lub zadania inwestycyjne zawarte w tym projekcie.

§11

Wójt niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 15 września roku

poprzedzającego kolejny rok budżetowy po naniesieniu ewentualnych

poprawek, przekazuje projekt Radzie Gminy.

§12

1.Przewodniczący Rady w terminie do 14 dni zwołuje sesję Rady w sprawie

pierwszego czytania projektu następnej edycji WPI.



2.W projekcie porządku sesji Rady Gminy w sprawie pierwszego czytania

projektu uchwały o następnej edycji WPI powinny być uwzględnione

następujące punkty:

1)odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

2)odczytanie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji stałych Rady Gminy,

3)dyskusja nad wniesionymi poprawkami.

§13

Poprawki zgłoszone przez komisje Rady mogą być w każdej chwili wycofane

przez właściwego wnioskodawcę. Kwoty wydatków proponowane w poprawkach

nie mogą być zwiększone.

§14

Poprawki wniesione przez komisje stałe, a nieuwzględnione przez Wójta poddaje

się pod głosowanie na sesji Rady Gminy podczas pierwszego czytania projektu

uchwały o przyjęciu następnej edycji WPI.

Rozdział III. Tryb przygotowania aktualizacji WPI.

§15

1.Aktualizacja WPI polega na ponownej ocenie wniosków złożonych do bieżącej

edycji WPI, z wyłączeniem inwestycji już realizowanych.

2.Ponownej oceny wniosków dokonuje Zespół Koordynacyjny, o którym mowa

w §2 ust. 3 niniejszej uchwały.

§16

1.W oparciu o wyniki prac Zespołu Koordynacyjnego oraz materiałów

opracowanych przez Skarbnika, Wójt przygotowuje projekt aktualizacji WPI i

przedkłada go Radzie Gminy.

2.Przepisy §5, §8 i §9 stosuje się odpowiednio.

§17

W projekcie porządku sesji Rady Gminy w sprawie aktualizacji WPI powinny być

uwzględnione punkty wymienione w §12 ust. 2 pkt 1, 2, 3.

Rozdział IV. Przepisy końcowe.

§18



Po przyjęciu przez Radę Gminy uchwały o następnej wersji WPI staje się ona

podstawą do sporządzenia załącznika inwestycyjnego do projektu uchwały

budżetowej na kolejny rok budżetowy.

§19

Wójt Gminy w terminie 30 dni od uchwalenia budżetu Gminy na dany rok

budżetowy przedstawi Radzie Gminy harmonogram rzeczowy realizacji

zatwierdzonych inwestycji.

§20

W celu wykonania uchwały o WPI Wójt opracowuje harmonogram realizacji

zadań inwestycyjnych zawartych w uchwale.

§21

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


