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METODOLOGIA OCENY ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY RAKONIEWICE  

NA LATA 2016 – 2021 

 
Prace nad Strategią jak i przyjęta w tworzeniu Strategii partycypacja społeczna  „zapewnią” 

pozyskanie szeregu  wniosków inwestycyjnych (pomysłów na poszczególne zadania), co 

skutkować będzie powstaniem listy potrzeb inwestycyjnych w skali jednostki samorządu 

(Gminy). 

Skuteczne planowanie inwestycyjne odnosi skutek wtedy, kiedy wdrażane są  przedsięwzięcia 

najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców dla wzrostu poziomu ich życia, przy 

jednoczesnym stymulowaniu rozwoju gospodarczego, ochrony środowiska przyrodniczego, 

dziedzictwa kulturowego itp.  

Efekty dobrego planowania przekładają się pośrednio lub bezpośrednio na jakość 

świadczonych dla mieszkańców usług. 

Przygotowanie listy zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach Strategii winno być 

powiązane z przygotowaniem rankingu tych,  których kolejność (istotność) wynika  

z przyjętych kryteriów i sposobu oceny. Co do zasady, kryteria te są ustalane indywidualnie 

dla każdej jednostki samorządu terytorialnego i mogą zależeć  

m.in. od dostępności finansowania zewnętrznego, stopnia zbieżności z innymi dokumentami 

o charakterze planistycznym czy programami i planami branżowymi, stopniem przygotowania 

projektu czy stopniem oddziaływania na przyszłe budżety samorządu.  

Oceny zadań  inwestycyjnych dokonuje Zespół do spraw opracowania Strategii Rozwoju. 

Bardzo ważne jest zaangażowanie jego członków w prace gdyż to oni, będąc „specjalistami” 

w poszczególnych dziedzinach, znając określone potrzeby i problemy mieszkańców  

oraz możliwości finansowe jednostki, dokonują stosownego definiowania jak również oceny 

wniosków inwestycyjnych.  

Efektem tych działań jest  powstanie listy zadań do realizacji w pierwszej kolejności, którą 

można określić mianem listy „priorytetowych zadań realizacyjnych”, bazującej  

na prawdziwych lub hipotetycznych wnioskach inwestycyjnych.  

 

Oto propozycja kryteriów oceny zadań inwestycyjnych na lata 2016 – 2021, do Strategii 

Rozwoju Gminy Rakoniewice. 

 

Inwestycje = nakłady gospodarcze na tworzenie lub zwiększanie majątku trwałego Gminy,  

Inwestycje = modernizacje, remonty, zakupy inwestycyjne… 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maj%C4%85tek_trwa%C5%82y
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OCENA INWESTYCJI W KATEGORIACH UWARUNKOWAŃ SPOŁECZNYCH: 

 

Zasięg oddziaływania: 

0  mniejszy niż jedno sołectwo 

1  jedno sołectwo/miasto 

2  więcej niż jedno sołectwo 

3  cała Gmina 

4  zasięg regionalny 

 

Wpływ na rozwój gospodarczy i/ lub nowe miejsca pracy: 

0  nie wpływa 

3  podwyższa atrakcyjność  inwestycyjną  Gminy, co w przyszłości  może 

przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc 

pracy 

6  w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz 

nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność  inwestycyjną Gminy 

 

 Wpływ na rozwój edukacyjno-oświatowy dzieci i młodzieży: 

0 nie wpływa 

1  poprawia możliwości rozwoju 

2  dodaje nową jakość do możliwości  rozwoju edukacyjno-oświatowego 

 

Wpływ  na bezpieczeństwo mieszkańców (w zakresie zagrożenia zdrowia 

i życia, przestępczości): 

0  inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców 

1  inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców 

3  inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców 

 

 Wpływ na poprawę spędzania wolnego czasu przez mieszkańców i gości: 

0  nie wpływa 

1  niewielki 

2  istotny 
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Wpływ na poprawę standardu życia mieszkańców Gminy poprzez 

zapewnienie niezbędnej  infrastruktury społecznej: 

0  nie wpływa 

1  zwiększa standard życia mieszkańców poprzez modernizację istniejącej 

infrastruktury społecznej 

3  zwiększa standard życia mieszkańców poprzez wyposażenie w nowe 

elementy infrastruktury społecznej 

OCENA W KATEGORIACH STRUKTURALNYCH: 

 

 Stopie zaawansowania: 

0  nowa inwestycja 

1  faza koncepcji i opracowania wstępnego 

2  opracowana dokumentacja projektowa lub wybrany projektant 

3  pozwolenie na budowę (lub możliwość rozpoczęcia inwestycji) 

5  podpisana umowa na realizacje robót 

 

 Zadanie wynikające z decyzji niezależnych od Gminy: 

0  brak decyzji wpływających na inwestycje 

3  przewiduje się ryzyko zaistnienia takiej decyzji 

6  jest wydana decyzja mająca wpływ na inwestycję 

 

Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących obiektów 

użyteczności publicznej: 

0  nie wpływa 

1  częściowo 

3  zdecydowanie 

 

 Wpływ na środowisko naturalne: 

0  neutralny wpływ na środowisko 

1  niewielki pozytywny wpływ na środowisko 

2  inwestycja zawiera się w Gminnym Programie Ochrony Środowiska  

(bądź  ma istotny pozytywny wpływ na środowisko nie zawierając  

się  w Programie) 
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 Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Gminy: 

0  neutralny 

1  pozytywny 

2  istotnie zmienia wizerunek gminy 

 

Wpływ inwestycji na poprawę standardu życia mieszkańców Gminy poprzez 

zapewnienie niezbędnej infrastruktury technicznej: 

0  nie wpływa 

1  zwiększa standard życia mieszkańców poprzez modernizację i remont    

      istniejącej infrastruktury technicznej 

3  zwiększa standard życia mieszkańców poprzez wyposażenie  w nowe    

      elementy infrastruktury technicznej 

OCENA INWESTYCJI W KATEGORIACH FINANSOWYCH: 

 

 Wpływ inwestycji na budżet: 

- 3  wpływ ujemny (istotny wzrost stałych wydatków budżetowych) 

0  wpływ neutralny 

6  wpływ dodatni (stałe dochody lub zmniejszenie stałych wydatków 

budżetowych, lub uniknięcie wysokich kosztów związanych ze 

wstrzymaniem inwestycji) 

 

 Czy inwestycja podnosi majątek bilansowy Gminy: 

0  nie 

2  częściowo 

4  tak 

 

 Korzyści ekonomiczne dla mieszkańców: 

0  brak 

1  niewielkie 

3  duże 
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Możliwości finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków 

bezzwrotnych: 

0  nie 

2  środki finansujące do 20 % inwestycji 

5  powyżej 20% i nie więcej ni 50 % inwestycji 

10  powyżej 50% inwestycji 

 

 

Możliwość współfinansowania  inwestycji z udziałem własnym mieszkańców 

lub innych zainteresowanych podmiotów (jeśli jest podpisana umowa, lub istnieje 

inny podobny dokument zapewniający finansowanie punktacja ulega podwojeniu  

jak w nawiasie): 

0  nie 

(4) 2  środki finansujące do 10 % inwestycji 

(6) 3  powyżej 10% i nie więcej ni 30 % inwestycji 

(10) 5  powyżej 30 % inwestycji 

 

 Opinia zespołu  

? ? ? 
…………………………. 
 


