
Temat B: Charakterystyka wybranej inwestycji w gminie/miejscowości X 

Wytyczne do wykonania pracy: 

1. Przeanalizuj Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) wybranej gminy/miasta na prawach 

powiatu, mieszczącej się na terenie Twojego województwa, ze szczególnym uwzględnie-

niem przedsięwzięć inwestycyjnych zamieszczonych w WPF, które gmina zamierza reali-

zować w ciągu najbliższych 3 lat. Dokonaj krótkiej charakterystyki programu inwestycyj-

nego gminy w analizowanym okresie, uwzględniając społeczno-gospodarcze oraz przy-

rodnicze uwarunkowania gminy. 

Uwaga! Wieloletnie Prognozy Finansowe przyjmowane są uchwałami rad gmin i dostęp-

ne są w Biuletynie Informacji Publicznej, najczęściej na stronach internetowych gmin. 

2. Wybierz jedną z inwestycji wymienionych w WPF, dla której zostanie wykonana dokład-

niejsza analiza zgodnie z poniższymi wskazówkami. 

3. Na podstawie dostępnych dokumentów, własnych obserwacji, wywiadów i/lub innych 

metod badawczych, opisz analizowaną inwestycję, uwzględniając m.in. jej: zakres rze-

czowy, charakter (nowa inwestycja, modernizacja, inwestycja odtworzeniowa itp.), stan 

aktualny, stopień przygotowania/zaawansowania realizacji, możliwość pozyskania środ-

ków unijnych, powiązania z innymi inwestycjami gminy, innych jednostek samorządu te-

rytorialnego i/lub podmiotów prywatnych. 

4. Mając na względzie społeczno-gospodarcze oraz przyrodnicze uwarunkowania, oceń 

zasadność realizacji wybranej inwestycji z punktu widzenia gminy oraz określ (i) znacze-

nie analizowanej inwestycji wśród innych inwestycji gminy (np. inwestycja o charakterze 

lokalnym, inwestycja istotna z punktu widzenia dzielnicy, inwestycja o znaczeniu gmin-

nym, ponadgminnym) oraz (ii) priorytet, jaki należy nadać analizowanej inwestycji. Uza-

sadnij swoje stanowisko. 

5. Wskaż i dokonaj oceny przewidywanych wzajemnych interakcji inwestycji i otoczenia 

przyrodniczego, społecznego oraz gospodarczego – w fazie realizacji inwestycji oraz po 

jej zakończeniu. W szczególności oceń, czy realizacja inwestycji będzie pełnić istotną ro-

lę w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy. 

6. Wskaż, które elementy wiedzy geograficznej należy wykorzystać przy przygotowywaniu 

analizowanej inwestycji. Oceń, czy zostały w odpowiednim stopniu i poprawnie wykorzy-

stane.  

7. Zaproponuj ewentualne zmiany w analizowanej inwestycji, które Twoim zdaniem mogłyby 

przyczynić się do większej efektywności i/lub społecznej użyteczności analizowanej in-

westycji.  

8. Wykonaj odpowiednią dokumentację tabelaryczną oraz graficzną korespondującą 

z przedstawianymi treściami. 

Kryteria oceny pracy: 

A. Trafność wyboru inwestycji i sformułowania tytułu pracy  10 pkt 
B. Poprawność i syntetyczność charakterystyki programu inwestycyjnego gminy 

w kontekście społeczno-gospodarczych oraz przyrodniczych uwarunkowań   
10 pkt 

C. Wnikliwość i poprawność opisu wybranej inwestycji w kontekście uwarunko-
wań społecznych, przyrodniczych i gospodarczych oraz przewidywanych wza-
jemnych interakcji pomiędzy inwestycją i jej otoczeniem oraz poprawność me-

20 pkt 



rytoryczna analizy    
D. Oryginalność i racjonalność proponowanych zmian oraz umiejętność wyko-

rzystania wiedzy geograficznej w planowaniu inwestycji 

15 pkt 

E. Zakres oraz poprawność dokumentacji graficznej i statystycznej  20 pkt 
F. Formalna strona opracowania: poprawność językowa i ortograficzna, umiejęt-

ność zestawiania źródeł, przypisy, konstrukcja opracowania 
20 pkt 

G. Walory dodatkowe pracy według oceny nauczyciela / jurora  5 pkt 

 


