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Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Błonie jest pięcioletnim planem wydatków
na inwestycje gminne, a więc inwestycje których planowanie, przygotowanie lub
realizacja są w całości lub w części finansowane z budżetu gminy. Obejmuje
wszystkie źródła finansowania zadań zarówno środki własne jak i dotacje z budżetu
państwa, fundusze UE, środki inwestorów prywatnych i inne. Plan ma charakter
kroczący, znaczy to że jest corocznie aktualizowany i przesuwany o jeden rok
budżetowy. Plan wynika z kierunków polityki rozwojowej gminy zapisanych w
Strategii Rozwoju i innych dokumentach planistycznych. WPI jest narzędziem
ułatwiającym

racjonalne, skoordynowane i zgodne z planami rozwoju miasta

zarządzanie znacznymi środkami przeznaczanymi przez samorząd na inwestycje.
Ponadto stwarza warunki dla uaktywnienia procesu pozyskiwania środków
pozabudżetowych, w szczególności funduszy Unii Europejskiej.
NAKŁADY INWESTYCYJNE NA WPI WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Błonie zakłada na lata 2005 – 2009
kwotę 54 681 000 PLN na realizację zadań inwestycyjnych. Inwestycje te
finansowane będą w:
-

54% ze środków własnych - 29 474 750 PLN,

-

44% z dotacji i subwencji - 24 046 250 PLN,

-

2% ze środków pozabudżetowych - 1 160 000 PLN.

W ramach środków własnych ujęte zostały preferencyjne kredyty i pożyczki (z
możliwością umorzenia do 50%) z WFOŚiGW i NFOŚiGW na łączną kwotę
1 960 000 PLN.
Zakładana kwota wkładu własnego 29 474 750 PLN jest zgodna z prognozowaną w
WIELOLETNIM PLANIE FINANSOWYM NA LATA 2005 – 2019 MIASTA I GMINY
BŁONIE kwotą możliwą do przeznaczenia na inwestycje wynoszącą 31 719 000
PLN. Różnica między tymi dwoma kwotami stanowi rezerwę służącą podwyższeniu
wkładu własnego w przypadku nie uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania lub
w przypadku złego oszacowania kosztów zadania.

STRUKTURA WPI
Obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy i praktyki innych samorządów
lokalnych wskazują że lokalny rozwój gospodarczy może i powinien być stymulowany
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przez działania władz lokalnych, zarówno w sferze społecznej, infrastrukturalnej i
ekonomicznej. Dlatego też w ramach WPI wyodrębnia się dwa główne programy: I Rozwój Gospodarczy Miasta i Gminy Błonie, II – Poprawa Jakości Życia w Mieście i
Gminie Błonie.
Na program Rozwój gospodarczy Miasta i Gminy Błonie przeznacza się 20 622 000
PLN, co stanowi około 38 % ogólnych nakładów. Na program Poprawy Jakości Życia
przeznacza się 33 699 000 zł – około 62 % wszystkich nakładów na WPI.
Oprócz dwóch programów głównych, WPI przewiduje również programy operacyjne.
Szczegółową strukturę prezentuje poniższy schemat.
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METODYKA OPRACOWYWANIA WPI
Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Błonie 2005-2009 opracowywany był
przez powołany przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie zespół roboczy ds. WPI pod
przewodnictwem radnego Mariusza Sidora.
Prace nad WPI przebiegały w VI etapach.
ETAP I - Projektowanie i przygotowanie procesu.
ETAP II – Zbieranie pomysłów inwestycyjnych.
ETAP III – Ocena pomysłów inwestycyjnych wg kryteriów progowych.
ETAP IV – Ocena i hierarchizacja zadań inwestycyjnych wg kryteriów addytywnych
ETAP V – Przygotowanie projektu WPI
ETAP VI – Konsultacje społeczne i proces legislacyjny
OCENA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
Zadania inwestycyjne oceniane były w dwóch etapach.
Etap I polegał na ocenie czy zadanie leży w kompetencjach gminy, jest technicznie i
technologicznie możliwe do realizacji, jest zgodne z dokumentami strategicznymi
gminy
Ocena w etapie II był dwu stopniowa. W pierwszej kolejności wyłoniono zadania
które powinny się znaleźć w WPI ze względu na: uwarunkowania prawne,
powiązanie z zadaniem uwarunkowanym prawnie, powiązanie z zadaniem aktualnie
realizowanym, szczególną istotność dla całej społeczności Miasta i Gminy Błonie.
Drugim krokiem w ocenie zadań inwestycyjnych była ocena zadań inwestycyjnych
względem kryteriów addytywnych w tym:
-

stan zaawansowania inwestycji

-

komplementarność z innymi zadaniami

-

ocena możliwości finansowania zadania z bezzwrotnych środków
zewnętrznych, dostępności preferencyjnych kredytów i pożyczek,

-

ocena gwarancji pozyskania zewnętrznego finansowania,

-

wpływ inwestycji na przyszłe budżety gminy,

-

zakres oddziaływania inwestycji,

-

korzyści o charakterze gospodarczym,

-

korzyści o charakterze społecznym,
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-

korzyści o charakterze ekologicznym,

-

poparcie społeczne

USPOŁECZNIENIE
Uspołecznienie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego odbyło się w dwóch

fazach.

Faza I miała miejsce na samym początku procesu opracowywania WPI. Zostało
zorganizowane

spotkanie

informacyjne

dla

mieszkańców

Błonia

na

temat

Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. Na spotkaniu tym została omówiona celowość
opracowywania planów inwestycyjnych, procedura opracowywania WPI Błonie,
zasady wypełniania formularzy zgłoszeniowych pomysłów inwestycyjnych.
Procedura opracowywania WPI Błonie przewidywała możliwość zgłaszanie swoich
potrzeb i pomysłów inwestycyjnych dla mieszkańców gminy, przedsiębiorców,
organizacji społecznych, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Błonie.
Końcowym etapem uspołecznienia WPI było publiczne spotkanie z mieszkańcami,
na którym zaprezentowano projekt WPI Błonie 2005 – 2009.
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