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ZAWIADOMIENIE 
o przystąpieniu do prac związanych z opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI)
Gminy Grunwald na lata 2020 - 2025.

Urząd Gminy Grunwald, Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd zgodnie z podjętą uchwałą Nr
XXII/177/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 27 kwietnia 2020 r.  w sprawie: przystąpienia do
opracowania  Wieloletniego  Planu  Inwestycyjnego  Gminy  Grunwald,  zmienioną  uchwałą  Nr
XXXII/255/2021 Rady Gminy Grunwald z dnia 19 stycznia 2021 r. oraz zarządzeniem Nr 18/2021
Wójta  Gminy  Grunwald  z  dnia  11  lutego  2021  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  procedury  
i  harmonogramu  pracy  Zespołu  opracowującego  Wieloletni  Plan  Inwestycyjny  (WPI)  Gminy
Grunwald,  jako  Koordynator  WPI  zawiadamiam  o  przystąpieniu do  prac  związanych 
z opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grunwald na lata 2020 - 2025.

Do złożenia  wniosku inwestycyjnego uprawniona jest  każda  osoba fizyczna lub  prawna
posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Grunwald. Wnioski składane są 
w sekretariacie  Urzędu Gminy Grunwald, Gierzwałd 33, 14 - 107 Gierzwałd w godzinach pracy
Urzędu.  Następnie  Referat  Gospodarki  Gruntami  Inwestycji  i  Ochrony  Środowiska  dokonuje
wstępnej oceny i hierarchii złożonych wniosków i przekazuje je do szczegółowej oceny Zespołu
Koordynującego opracowanie WPI zgodnie z zatwierdzoną procedurą i harmonogramem.
Wnioski sporządza się na obowiązujących formularzach.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

1 Indywidualni mieszkańcy – za pośrednictwem Radnych Gminy Grunwald.
2 Organizacje pozarządowe, izby gospodarcze,  instytucje o charakterze społecznym, kluby,

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inne podmioty – za pośrednictwem
Radnych Gminy Grunwald.

3 Radni Gminy – wnioski własne i podmiotów wyszczególnionych w pkt 1 i 2.
4 Komisje Rady Gminy – za pośrednictwem Biura Rady Gminy.
5 Podmioty, dla których organem tworzącym i prowadzącym jest Gmina, w tym: jednostki

budżetowe,  samodzielne  publiczne  zakłady  opieki  zdrowotnej,  samorządowe  instytucje
kultury i sportu.

6 Referaty merytoryczne UG Grunwald.
Rozpatrzeniu  podlegają  wnioski  złożone  w  wyżej  określonym trybie  na  formularzu  wg
wzoru.  Do wniosku powinien być dołączony rzetelny kosztorys zadania inwestycyjnego.
Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wprowadzeniem go do WPI ani rozpoczęciem
realizacji inwestycji.
Ponadto  informuję,  iż  w  przypadku  zadań  zgłoszonych  do  WPI  opracowanego  we

wcześniejszych latach, a które nie znalazły się w WPI, należy ponownie złożyć stosowne wnioski
aplikacyjne. W stosunku do zadań, które były ujęte w WPI, ale ich realizacja nie rozpoczęła się,
należy dla tych zadań wypełnić obowiązujące formularze i w razie potrzeby uaktualnić kosztorys.
Zadania te podlegały będą ocenie wraz z nowymi zadaniami zgłoszonymi do WPI.

Termin zgłaszania wniosków do Urzędu Gminy Grunwald (sekretariat) upływa z dniem:  
15 marca 2021 r. 

Niezbędne  dokumenty  (formularz  wniosk)  można  znaleźć  i  pobrać  ze  strony  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Gminy  Grunwald  pod  adresem:  http://www.gminagrunwald.biuletyn.net
(zakładka wzory wniosków) lub w Urzędzie Gminy Grunwald, Gierzwałd 33, pokój nr 1. 
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