
Uchwała Nr XXV/515/12 
Rady Miasta Gdańska 

 z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie procedury przygotowania i uchwalania Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, DZ.U. z 2005 Nr 172, poz.1441, 
Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218; Dz.U. 
z 2008 Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz.U z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz 
Uchwały XXII/428/12 z dnia 26.01.2012 w spawie ustanowienia Zintegrowanego Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Obszaru Miejskiego 
Miasta Gdańska 

 

Rada Miasta uchwala co następuje: 

 

§1 

 
1. Wprowadza się zasadę corocznego opracowywania i uchwalania Bazy Priorytetów 

Inwestycyjnych (BPI), określających inwestycyjny zakres zadań realizacyjnych do 
Strategii Rozwoju Gdańska.  

2. Harmonogram i zakres prac nad BPI ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 

3. Przedsięwzięcia ujęte w BPI, których inwestorem jest miasto, są w pierwszej 
kolejności brane pod uwagę przy aktualizacji wykazu przedsięwzięć Wieloletniej 
Prognozy Finansowej i opracowywaniu budŜetu miasta na kolejny rok. 

4. Wprowadzanie nowych przedsięwzięć do BPI leŜy w gestii Rady Miasta Gdańska. 
 

   §2 

 
1. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Gdańska do : 

a) Powołania w strukturze Urzędu Miejskiego w Gdańsku koordynatora prac nad 
przygotowaniem BPI, 

b) Powołania koordynatorów poszczególnych programów operacyjnych Strategii 
Rozwoju Gdańska do 2015 jako odpowiedzialnych za sformułowanie 
inwestycyjnego zakresu koordynowanych przez siebie programów, 

c) określenia odpowiedzialności i zakresu kompetencji koordynatora prac nad 
przygotowaniem BPI oraz koordynatorów poszczególnych programów 
operacyjnych, 

d) określenia zasad zgłaszania oraz zasad prowadzenia bazy wniosków 
inwestycyjnych i obiegu dokumentów w procesie BPI, 

e) przygotowania instrukcji do procedury BPI, 
2. Zadania do BPI rekomendują koordynatorzy programów operacyjnych, zaś ostateczny 

kształt projektowi BPI nadaje Prezydent Miasta Gdańska. 
 

§3 

 
W pracach nad BPI bierze udział wyznaczona komisja Rady Miasta Gdańska. 



§4 

 
W Uchwale  Nr XXII/428/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie 
ustanowienia Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszaru Miejskiego Miasta Gdańska dokonuje 
się  następujących zmian : 
1. Ust. 3 pkt 1) w §2 otrzymuje następujące brzmienie : 

„1) Bazy Priorytetów Inwestycyjnych zwanej w dalszej części uchwały BPI- uchwała 
Rady Miasta Gdańska przyjęta zgodnie z procedurą przygotowania i uchwalania Bazy 
Priorytetów Inwestycyjnych;” 

2. Ust. 4 pkt 1) w §2 otrzymuje następujące brzmienie : 
„1) w zakresie BPI – Uchwała Nr XXV/515/12 Rady Miasta Gdańska  z dnia 23 kwietnia 
2012r.” 

3. Ust. 1 pkt 1) w §4 otrzymuje następujące brzmienie : 
„1) w przypadku inwestycji zawartych w BPI – zgodnie z procedurą obowiązującą dla 
tworzenia i zatwierdzania BPI” 
 

§5 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska. 
 

§6 

 
Traci moc Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku 
w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych 
Miasta Gdańska. 
 

§7 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Gdańska 

 
Bogdan Oleszek



ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr XXV/515/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 
Procedura przygotowania BPI Miasta Gdańska 

Lp. ZADANIE 
TERMIN REALIZACJI (DO) 

OPIS PRAC EFEKTY PRAC / 
DOKUMENTY 

ODPOWIEDZIA
LNI I II III  IV  V VI  VII  VIII  IX X XI  XII 

1. 
Powiadomienie uczestników procesu 
o przystąpieniu do prac nad 
opracowaniem i aktualizacją BPI 

       

1
5

.0
5

  

              

Sporządzenie i rozesłanie 
zawiadomień o 
przystąpieniu do prac nad 
opracowaniem i aktualizacją  
BPI do: 
- koordynatorów 
programów operacyjnych,  
- wydziałów i jednostek 
organizacyjnych Urzędu,  
- radnych, 
- rad osiedli 

1) Zawiadomienie dla 
koordynatorów programów 
operacyjnych wraz z instrukcją 
postępowania, terminami złoŜenia 
wniosków 
2) Zawiadomienie dla radnych,  
rad osiedli, wydziałów i jednostek 
organizacyjnych wraz z instrukcją 
postępowania, terminami złoŜenia 
wniosków i formularzem wniosku 
uproszczonego 

Koordynator BPI 

2. 

Zgłaszanie wniosków inwestycyjnych 
przez wydziały i jednostki 
organizacyjne, radnych i rady osiedli, 
wydziały   

         

1
5

.0
6

  

            
Wnioskodawcy przesyłają 
wnioski do Koordynatora 
BPI  

- listy wniosków inwestycyjnych,  
- rejestry wniosków 
inwestycyjnych 

Koordynator BPI 

3. 
Skierowanie wniosków do 
koordynatorów programów 
operacyjnych wg właściwości 

         

3
0

.0
6 

            

Koordynator BPI przypisuje 
wnioski do programów 
operacyjnych zgodnie z 
zakresem przedsięwzięć 
realizacyjnych opisanych w 
Strategii Rozwoju Gdańska 
i rozsyła je do 
koordynatorów tych 
programów 

Wypełnione przez 
wnioskodawców formularze wraz 
z rejestrami 

Koordynator BPI 

4. 

Opracowanie wniosków 
początkowych dla inwestycji do 
przygotowania na podstawie 
przeprowadzonej oceny zgodności 
wniosków ze strategią 

             

3
0

.0
8

  

        

- ocena nadesłanych 
wniosków,  
- przygotowanie wniosków 
początkowych dla zadań 
wymagających 
przygotowania, 
zakwalifikowanych do 
programu,  
- opracowanie 
zhierarchizowanej listy dla 
zakwalifikowanych zadań 

1. wnioski w formie 
elektronicznej (Formularz BPI) 
2. listy rankingowe  wniosków 

Koordynatorzy 
programów 
operacyjnych 



5. 

Przekazanie pełnych wniosków 
inwestycyjnych dla zadań 
przygotowanych i 
zaprogramowanych 

              

1
5

.0
9

  

      

- opracowanie pełnych 
wniosków dla zadań 
zaprogramowanych, 
- przekazanie wniosków 
koordynatorom programów 
operacyjnych 

1. wnioski w formie 
elektronicznej zawierające 
program zadania i wycenę 
kosztów jego realizacji   
2. listy zadań zaprogramowanych 
dla koordynatorów programów 
operacyjnych 

Koordynator BPI 

6. 
Analiza aktualności obowiązującego 
planu inwestycyjnego 

            

  

 

1
5

.0
9 

      
Dokonuje się analizy i 
oceny realizacji zadań z BPI 

1) Notatka nt. stanu realizacji 
planu 
2) Propozycja zmian  

Koordynator BPI 

7. 
Przygotowanie list rankingowych dla 
programów operacyjnych - lista 
zadań zaprogramowanych  

          

    

   

 1
5

.1
0 

    

koordynatorzy programów 
operacyjnych przygotowują 
listy  zadań 
zaprogramowanych wg 
hierarchii waŜności 

Propozycja list rankingowych dla 
kaŜdego programu operacyjnego 

Koordynatorzy 
programów 
operacyjnych 

8. 
Przedstawienie projektu BPI Radzie 
Miasta Gdańska 

                
 

   

3
0

.1
2

  Prezydent  prezentuje  
Radzie Miasta projekt 
uchwały w sprawie BPI 

Projekt Uchwały w sprawie BPI  
Koordynator BPI, 
Prezydent Miasta 
Gdańska 

9. 
Opiniowanie przez komisje Rady 
Miasta Gdańska projektu Uchwały  3

0
.0

1
  

          

    

      

Koordynator BPI  
przygotowuje prezentację 
uchwały w zakresie 
merytorycznej zawartości  i 
róŜnic w odniesieniu do 
edycji wcześniejszej 

- lista rankingowa zadań 
przygotowanych do realizacji, 
- lista  wniosków przeznaczonych 
do przygotowania do przyszłych 
edycji BPI, 
- prezentacja uchwały 

Koordynator BPI 

10. 
Uchwalenie Bazy Priorytetów 
Inwestycyjnych 

3
0

.0
1

   
 

               

 

   

Dokonuje się niezbędnych 
korekt w projekcie BPI 
zgodnie z rekomendacją 
Rady Miasta Gdańska. 
Rada Miasta Gdańska 
uchwala plan inwestycyjny 

Baza Priorytetów Inwestycyjnych 
Rada Miasta 
Gdańska 

11. 
Ostateczna edycja i wizualizacja 
Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 
oraz prezentacja mieszkańcom 

  

2
8

.0
2

   

                  

Przygotowuje się wersję 
planu do zamieszczenia na 
stronach internetowych i 
dystrybucji wśród 
mieszkańców i innych 
zainteresowanych 

Baza Priorytetów Inwestycyjnych Koordynator BPI 



Uzasadnienie : 
 

W związku  z nowelizacją ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy o finansach 
publicznych, która wprowadziła  zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej 
prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, konieczne było dostosowanie 
procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta Gdańska 
do nowego stanu prawnego. W 2010r. dokonano zmiany procedury WPI w zakresie 
dostosowania harmonogramu prac nad planem inwestycyjnym do terminarza prac nad 
wieloletnią prognozą finansową i budŜetem. Osłabiono równieŜ finansowy wymiar WPI, 
nadając mu charakter rzeczowego opisu Strategii Rozwoju Gdańska. 

Mimo dokonanej w 2010r. zmiany procedury, utrwalona przez lata obowiązywania 
definicja, rola i kształt WPI kojarzone i mylone są z aktualnie obowiązującym WPF. Stwarza 
to wraŜenie obwiązywania dwóch podobnych dokumentów.  

Zgodnie z Uchwałą XXII/428/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie ustanowienia 
Zintegrowanego Planu ZrównowaŜonego Rozwoju Obszaru Miejskiego Miasta Gdańska, 
dotychczasowy WPI wraz z Modułem Inwestycji Niepublicznych składają Listę Kluczowych 
Projektów realizowanych w Gdańsku. BPI stanowić ma zbiór projektów stanowiących 
potencjał przedsięwzięć do realizacji w ramach limitów na inwestycje zarezerwowanych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. ToteŜ duŜy nacisk połoŜyć naleŜy do rzetelności 
dokonywania wyceny przedsięwzięć, począwszy od etapu formułowania wniosku. Nowa 
procedura w swoich załoŜeniach nie zmienia zasad przygotowywania projektów do realizacji. 
Zmianie ulegnie sposób prezentacji przedsięwzięć.  

  
 

 
 
 
 
 
Wnioskodawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opinia Radcy Prawnego 
 
 
 


