
                  
      

UCHWAŁA Nr XIX/208/2016 
   RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 18 lutego 2016 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala,  co następuje:   § 1. Uchwala się Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  § 2. W kolejnych latach realizacji Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Borne Sulinowo na lata 2015-2020 będzie weryfikowany odpowiednio do nowych uwarunkowań dotyczących: potrzeb rzeczowych, zasobów finansowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji itp.  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



 
UZASADNIENIE 

 
Wieloletni Plan Inwestycyjny to dokument, który zawiera listę zadań inwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i 
określonymi źródłami finansowania, ujętym w rozbiciu na poszczególne lata. Wieloletni Plan 
Inwestycyjny na lata 2015-2020 wprowadza się w celu właściwego planowania, 
programowania i realizacji zadań inwestycyjnych. Działania te mają na celu uporządkowanie 
i ujednolicenie procesów decyzyjnych przy planowaniu rozwoju Gminy Borne Sulinowo, 
wprowadzenie stałego, wieloletniego systemu programowania zadań inwestycyjnych w 
oparciu o budżet Gminy Borne Sulinowo. Wprowadzenie Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego 2015-2020 pozwala na skuteczne zarządzanie finansami Gminy Borne 
Sulinowo oraz planowanie zadań inwestycyjnych w oparciu o realistyczną ocenę możliwości 
finansowych gminy. Wieloletni Plan Inwestycyjny daje również podstawy do wyznaczenia 
celów i określenia zapotrzebowania na środki z funduszy Unii Europejskiej. Wieloletni Plan 
Inwestycyjny daje podstawy do stworzenia nowego systemu zarządzania inwestycjami 
Gminy Borne Sulinowo, którego głównym celem będzie: 

• uwzględnienie potrzeb mieszkańców Gminy Borne Sulinowo, 
• utrzymanie kontroli nad jakością techniczną i terminowością wykonania zadań 

inwestycyjnych, 
• utrzymanie kontroli nad kosztami inwestycji umieszczonych w Wieloletnim Planie 

Inwestycyjnym, 
• zapewnienie stałego monitorowania etapu przygotowania i realizacji inwestycji. 
 
Poprzedni Wieloletni Plan Inwestycyjny był uchwalony na lata 2009-2014. Stąd też 

zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.  
 

 


