
Uchwała nr XXVII/551/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 12 lipca 2004r. 

 
 

w sprawie zasad uchwalania i funkcjonowania wieloletniego planu 
inwestycyjnego miasta Katowice 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 
 

Rada Miasta Katowice 
Uchwala: 

 
§ 1. Przyjąć następujące zasady uchwalania i funkcjonowania wieloletniego planu 

inwestycyjnego miasta Katowice: 
 
1) wieloletni plan inwestycyjny zawiera listę zadań inwestycyjnych przewidzianych 

do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i finansowym w kolejnych latach; 
 
2) wieloletni plan inwestycyjny jest planem sporządzanym corocznie poprzez 

uaktualnienie zapisów w oparciu o uchwałę budżetową na dany rok budżetowy 
oraz przez uzupełnienie o nowe zadania na kolejny rok i przyjmowanym przez 
Radę Miasta Katowice; 

 
3) wieloletni plan inwestycyjny stanowi podstawę do tworzenia projektów budżetów 

miasta w zakresie inwestycji na poszczególne lata; 
 

4) wyboru zadań do wieloletniego planu inwestycyjnego dokonuje się przy 
uwzględnieniu następujących kryteriów (kolejność kryteriów nie odzwierciedla 
hierarchii ważności): 

a) zgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta oraz z przyjętymi uchwałą Rady Miasta 
elementami polityki miasta w różnych dziedzinach jego funkcjonowania, 

b) zgodność ze strategią rozwoju miasta, 
c) zakończenie inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich oraz stan 

zaawansowania prac wstępnej fazy procesu inwestycyjnego, 
d) możliwość wykorzystania środków ze źródeł pozabudżetowych,  
e) kompleksowość zadań, uwzględniająca wzajemne powiązania 

przedsięwzięć zapisanych w planach jako odrębne oraz przewidywany 
efekt społeczny, ekologiczny, ekonomiczny,  

f) zobowiązania miasta z tytułu zawartych umów i porozumień, 
g) stan techniczny obiektów i urządzeń oraz konieczność ich dostosowania 

do obowiązujących przepisów i norm branżowych. 
 
5) podstawą rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego zapisanego w 

wieloletnim planie inwestycyjnym jest jego uchwalenie w uchwale budżetowej; 
 
6) załącznikiem do wieloletniego planu inwestycyjnego jest wieloletni plan 

finansowy;  
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7) projekt aktualizacji wieloletniego planu inwestycyjnego Prezydent Miasta 
Katowice będzie przedstawiać Radzie Miasta Katowice po uchwaleniu budżetu 
miasta na dany rok, w terminie do 30 czerwca danego roku budżetowego. 

 
§ 2. Realizację zadań wynikających z wieloletnich planów inwestycyjnych powierza 

się Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący  

Rady Miasta Katowice 
 
 

Jerzy Forajter  


