
Szanowni mieszkańcy!

Gmina Sokółka przystępuje do opracowania kolejnej edycji Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego (WPI) na lata 2012-2016. Program ten od roku 2003 jest ważnym
dokumentem planowania strategicznego samorządu i stanowi podstawę do umieszczania
poszczególnych zadań inwestycyjnych w budżetach Gminy na poszczególne lata.
WPI ma charakter programu kroczącego - w każdym roku budżetowym jest
opracowywana jego zaktualizowana wersja na kolejne 5 lat.

Pierwszym etapem w procesie opracowania WPI jest składanie wniosków
inwestycyjnych. Wnioski mogą być składane przez:

1. mieszkańców Gminy,
2. komisje Rady Miejskiej,
3. radnych,
4. organy jednostek pomocniczych,
5. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6. przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe,
7. organizacje pozarządowe,
8. Burmistrza.

Praktycznie wniosek inwestycyjny może złożyć każdy obywatel Gminy i każda
organizacja występująca na jej terenie.

Zapewne chcielibyście, aby konieczna Waszym zdaniem inwestycja na terenie naszej
Gminy, czy być może Waszej miejscowości lub dzielnicy, została jak najszybciej
zrealizowana. Dlatego złóżcie WNIOSEK INWESTYCYJNY w swoim imieniu lub w imieniu
zbiorowości, czy organizacji (druk, na którym składany jest wniosek powinien być
opatrzony numerem PR-PP-02-Z1-w1).

Wzory wniosków inwestycyjnych są dostępne w Urzędzie Miejskim w Sokółce: w
sekretariacie i punkcie informacyjnym na parterze oraz w internecie na stronie
http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl (Strategie, plany i programy > Wieloletni
Program Inwestycyjny). Merytorycznej pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają: Wydział
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (pokoje nr. 105 i 107) i Wydział Planowania i Promocji
(pok.309).

Przed złożeniem wniosku, proszę sprawdzić, czy zadanie inwestycyjne, na które
zamierzacie złożyć wniosek, nie figuruje już w zestawie zadań zgłoszonych w latach 2003-
2010. Wszystkie zadania z lat poprzednich, a nie zrealizowane lub będące obecnie w
trakcie realizacji, pozostają w puli zadań do edycji WPI na lata następne i nie zachodzi
potrzeba składania ponownego wniosku. Zadanie zostaje wykreślone z rejestru inwestycji
oczekujących tylko wówczas, gdy zostanie w pełni zrealizowane. Wykaz tych inwestycji
znajduje się w wymienionych wyżej wydziałach Urzędu Miejskiego i na stronie
internetowej.

Wnioski inwestycyjne do WPI na lata 2012-2016 będą przyjmowane
do 30 kwietnia 2011 roku.

Jeżeli pragniecie, aby konieczna waszym zdaniem inwestycja, była zrealizowana,
sprawdźcie, czy znajduje się ona w wykazie zadań oczekujących - jeżeli nie, to złóżcie
wniosek inwestycyjny do Urzędu Miejskiego w Sokółce (sekretariat, pokój nr 207).

http://bip.um.sokolka.wrotapodlasia.pl

