,..ZARZĄDZENIE NR .~.'??).../12
BURMISTRZA SOKÓŁKI

--

z dnia .Q\. września 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
na lata 2013-2017 (WPI)
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z
2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241; z 201Or. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 697,
Nr 143 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) i § 6 ust. 2 uchwały Nr XIV/87/03 z dnia
30 października 2003 roku w sprawie procedury aktualizacji Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego zmienionej uchwałą Nr XXII/162/04 z dnia 27 maja 2004 roku zarządza się, co
następuje:

1. Piotr Karol Bujwicki - Zastępca Burmistrza
2. Piotr Romanowicz - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
3. Grzegorz Kucharewicz - specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
4. Czesław Sańko - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
5. Piotr Kułakowski - radny
6. Jerzy Wierzbicki - radny
7. Piotr Borowski - radny
8. Wojciech Januszkiewicz - radny
9. Jadwiga Bieniusiewicz - radna
10. Jadwiga Wysocka - radna
§ 2. Powołuje się Piotra Karola Bujwickiego,
Zespołu Koordynacyjnego.

Zastępcę Burmistrza na Przewodniczącego

§ 3. Przyjmuje się regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego

WPI stanowiący załącznik do

zarządzenia.
§ 4. Obsługę techniczną Zespołu Koordynacyjnego wykonuje Wydział Gospodarki Komunalnej
i Rolnictwa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
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Załącznik do Zarządzenia Nr-,<f:~-:'.~
..../12
Burmistrza Sokółki z dnia P7:!. września 2012r.

1.

Zespół Koordynacyjny Wieloletniego Programu Inwestycyjnego jest zespołem roboczym
zwanym dalej Zespołem, powołanym przez Burmistrza Sokółki w celu:
a) oceny skompletowanych "Wniosków inwestycyjnych" pod względem związku z zadaniami
Gminy. Podjęcia w stosunku do każdego zadania inwestycyjnego i remontowego,
wnioskowanego do realizacji w ramach WPI na lata 2013-2017, decyzji w kwestii włączenia
do dalszych procedur WPI,
b) priorytetyzacji zaakceptowanych zadań inwestycyjnych według przyjętej listy kryteriów ich
oceny, poprzez obliczenie liczby punktów dla pojedynczego zadania i ułożenia zadań według
liczby uzyskanych punktów z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym Regulaminie,
c) grupowania zadań do Programu według przyjętych kategorii zgodnie z klasyfikacją
budżetową (drogowe, kanalizacyjne itd.) i przypisania w ramach kategorii do poszczególnych
lat Programu na podstawie kryteriów technicznych, oceny pilności i stopnia gotowości
realizacyjnej zadania,
d) przyjęcia ostatecznej listy zadań do Programu i ostatecznego rozdzielenia zadań na
poszczególne lata na podstawie oceny ich pilności i stopnia znaczenia dla całej społeczności
Gminy,
e) dokonania dla tak sporządzonego projektu list zadań WPI analizy potrzeb finansowych jego
realizacji na tle możliwości finansowych Gminy,
t) przygotowania ostatecznego, kompletnego projektu WPI wraz z uzasadnieniem do
przedstawienia Burmistrzowi, a następnie Radzie Miejskiej.
2. W skład Zespołu wchodzi Przewodniczący powołany przez Burmistrza Sokółki, Z-ca
Przewodniczącego wybrany przez Zespół i członkowie Zespołu.
3. Uchwały Zespołu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
składu Zespołu.
4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Sokółce w
zakresie decyzji Zespołu. Protokoły są udostępniane zainteresowanym w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Rolnictwa.
5. Przyjmuje się następujące zasady priorytetyzacji zadań inwestycyjnych:
a) każdy z członków składu Zespołu dokonuje indywidualnie obliczenia punktów dla
poszczególnych zadań inwestycyjnych, według listy kryteriów oceny zadania i przyjętej
jednolicie punktacji oraz zgodnie z harmonogramem prac Zespołu,
b) oceny zadania i przyznanie punktów dokonywane są przede wszystkim na podstawie
informacji zawartych we "Wniosku inwestycyjnym" dla każdego zadania,
c) ostateczną punktację dla pojedynczego zadania przyjmuje się jako średnią z ilości punktów
obliczonych dla tego zadania odrębnie przez każdego z członków Zespołu, po uprzednim
wyłączeniu z obliczeń punktacji najwyższej i najniższej . Punktację tak obliczoną zaokrągla się
do jednego miejsca po przecinku.
6. Rozwiązanie Zespołu następuje po przyjęciu przez Radę Miejską zaktualizowanego WPI na lata
2013-2017.

