
Korzyści z posiadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

• Umożliwia dostęp do finansowania zewnętrznego od tych, którzy wymagają WPI,
• Umożliwia koncentrację, a więc szybszą i tańszą realizację inwestycji,
• Wpływa na łagodzenie sporów w Radzie Miejskiej dotyczących podziału środków

inwestycyjnych,
• Wprowadza precyzyjne planowanie inwestycji w ramach kilku kolejnych budżetów,
• Ujawnia cele, potrzeby i możliwości finansowe Gminy.

• Zmniejsza tendencje do formułowania potrzeb inwestycyjnych "na wyrost",
• Tworzy świadomość posiadania wieloletniej, nie zaś rocznej perspektywy

rozwojowej,
• Orientuje inwestycje na realizację celów,
• Jest kluczowym narzędziem realizacji strategii rozwoju.

• Przynosi harmonię działań i daje czas na przygotowanie inwestycji,
• Obiektywizuje wybór ważnych tematów inwestycyjnych,
• Zawiera przejrzyste dla każdego kryteria wyboru inwestycji,
• Jest doskonałym narzędziem komunikacji z mieszkańcami.

• Jednostki formułują potrzeby inwestycyjne "na wyrost", często więc wnioski
inwestycyjne są niedopracowane,

• Radni zabiegają tylko o "swoje" inwestycje, nie biorąc pod uwagę potrzeb całej
Gminy,

• Jednocześnie prowadzi się zbyt wiele inwestycji, jak na siły Gminy,
• Rozpoczęcie zadania nie gwarantuje jego zakończenia w planowanym czasie,
• Mieszkańcy nie znają kryteriów wyboru inwestycji.



Dlaczego Wieloletni Program Inwestycyjny (WPI)?

Władze gminy lokują środki w inwestycjach, ponieważ umożliwiają one świadczenie

usług dla mieszkańców przez długi okres czasu. Inwestycje mają ogromne znaczenie dla

przyszłego rozwoju Gminy, ponieważ:

• realizują niezbędne cele publiczne,
• służą przez dłuższy czas,
• związane są z nieczęstymi, lecz dużymi wydatkami,
• są przypisane do konkretnego miejsca,
• na ogół są zadaniami Gminy, zwłaszcza, jeżeli chodzi o większość inwestycji z

zakresu infrastruktury.

Aby lepiej wykorzystać ograniczone środki, Rada Miejska postanowiła opracować

WPI, który pozwoli m. in. na ustalenie priorytetów inwestycyjnych.

WPI jest przyjazny, bo przynosi harmonię wspólnych działań, daje czas na

przygotowanie inwestycji, obiektywizuje wybór ważnych tematów inwestycyjnych oraz

zawiera przejrzyste dla każdego kryteria wyboru.

WPI jest ponadto doskonałym narzędziem dialogu w naszej Gminie i poza Jej

terytorium, służy informowaniu innych władz administracyjnych i instytucji o planowanych

inwestycjach, dając szansę skoordynowania, zapewnienia finansowania oraz posiadania

dostatecznej ilości czasu na ich realizację. Umożliwia on również informowanie

potencjalnych inwestorów prywatnych o przedsięwzięciach Gminy.

W ramach finalizowania prac nad WPI wyłania się kilkuletnia wizja rozwoju Gminy,

której nie widać w czasie rocznego ustalania budżetu - wizja, która powoduje, że coraz

więcej uczestników i obserwatorów procesu WPI chce się do tej wizji przyznawać

uczestniczyć w jej tworzeniu. Na tym polega jednocząca siła WPI - pozwólmy jej działać.

Uchwałę o przystąpieniu do WPI przez Gminę Sokółka podjęła Rada Miejska w

Sokółce w roku 2003. Przyjęto wtedy pierwszy program inwestycyjny na lata 2004 - 08.

W kolejnych latach Rada Miejska przyjmowała następujące, zaktualizowane edycje WPI:

- rok 2004 - na lata 2005-09
- rok 2005 - na lata 2006-10
- rok 2006 - na lata 2007-11
- rok 2007 - na lata 2008-12
- rok 2008 - na lata 2009-13


