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Zarządzanie strategiczne 

• zarządzanie strategiczne - proces przewidywania 
i przygotowywania się do zmian w otoczeniu, które 
to zmiany będą wywierać wpływ na 
funkcjonowanie i przyjęte cele działania 
organizacji 

 

• zarządzanie strategiczne gospodarką lokalną - 
ukierunkowany na przyszłość, długookresowy 
proces planowania i wyboru celów rozwoju gminy 
oraz zadań realizacyjnych, wdrażania przyjętych 
postanowień, a także kontroli wykonania 
przyjętych ustaleń 

 



Etapy zarządzania strategicznego: 

 

• strategia – formułowanie celów rozwoju 

• taktyka – wyznaczanie metod realizacji 

celów 

• działania operacyjne – wdrażanie 

przyjętych rozwiązań i kontrola ich 

wykonania 

 



Planowanie strategiczne: 

• element zarządzania strategicznego, 

• sformalizowany proces długofalowego 
planowania, 

• systematyczne, nieprzerwane działania, 
podczas których podmiot planujący 
przewiduje i planuje przyszłość, obiera 
najistotniejsze cele rozwoju, określa 
odpowiednie etapy ich realizacji i realne 
środki do ich osiągnięcia.  

 



Strategia 

Koncepcja systemowego działania, polegająca na:  

• formułowaniu długookresowych celów organizacji,  

• określaniu zasobów i środków niezbędnych do realizacji tych celów  

• określaniu sposobów postępowania (reguł działania, wytycznych) 

zapewniających optymalne rozmieszczenie oraz wykorzystanie 

zasobów w celu elastycznego reagowania na wyzwania otoczenia i 

zapewnienia organizacji korzystnych warunków egzystencji i 

rozwoju. 

 



Strategia Rozwoju Zgierza 

• Przyjęta Uchwałą Nr XXII / 199 / 08 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 
czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju miasta 
Zgierza na lata 2008-2015. 

• Jest to aktualizacja Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2002-
2010, przyjętej uchwałą Rady Miasta Zgierza w dniu 27 czerwca 
2002 roku.  
 

• Obowiązująca strategia zakłada następujące cele strategiczne: 
 
C.1. zdrowe, kulturalne, światłe i zinformatyzowane społeczeństwo,  
C.2. czyste środowisko i racjonalnie zagospodarowana przestrzeń 

miasta, 
C.3 stabilny rozwój gospodarczy miasta. 

 



Struktura celów 

Cele  
strategiczne 

Priorytety 
rozwojowe 

Zadania  



Strategia Rozwoju Zgierza 

• Strategia rozwoju miasta ma charakter 
długookresowy.  

• Horyzont czasowy ustalony na okres 2008-
2015 jest przyjęty dla skorelowania z okresami  
programowania polityki strukturalnej Unii 
Europejskiej oraz uwzględnia zasadę n+2 dla 
okresu rozliczania przyznanej pomocy unijnej 
do 2 lat po zakończeniu okresu 
programowania 



Źródło: Przywojska J., Planistyczne i programowe funkcje samorządu terytorialnego. 
Fasada czy realne oddziaływanie? Polityka Społeczna  Nr 11-12 2009 

 
SKŁADOWE PROCESU 

ZARZĄDZANIA 
ETAPY TWORZENIA STRATEGII CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ 

 

Procedury diagnostyczne 

Diagnoza jednostki terytorialnej 

Kompleksowa charakterystyka jednostki terytorialnej, oraz wskazanie głównych 

trendów i kluczowych problemów rozwoju. Diagnoza powinna charakteryzować 

się ujęciem problemowym, dynamicznym i całościowym. Jej wyniki należy 

opublikować w formie raportu i upowszechnić wśród planistów i wykonawców 

strategii. 

Analiza strategiczna uwarunkowań realizacji strategii 
Identyfikacja strategicznych zasobów jednostki, głównych barier rozwoju, oraz 

pozycji jednostki w otoczeniu (najpopularniejsza metoda: SWOT) 

Procedury postulatywne 

Określenie wizji i misji 
Zdefiniowanie wyobrażenia o przyszłym, docelowym stanie jednostki. Zwięźle 

sformułowany zasadniczy cel strategii. 

Hierarchizacja i operacjonalizacja celów 

Określenie jasnej ścieżki realnych, mierzalnych, konkretnych i skoordynowanych 

celów, umożliwiającej stopniową realizację strategii. Wytyczenie hierarchii celów 

i działań realizacyjnych na 3 poziomach: strategicznym, taktycznym i 

operacyjnym. Wskazane jest także systematyczne opracowanie projektów 

realizacyjnych dla poszczególnych celów. 

Określenie horyzontu czasowego realizacji strategii 

Wyznaczenie ram czasowych realizacji poszczególnych celów i działań. 

Sprecyzowanie horyzontu czasowego całego planu strategicznego. W warunkach 

członkostwa Polski w UE strategie samorządowe winny być programowane na 

okres min. 7 lat, co wpływa na ich skoordynowanie z programami operacyjnymi, 

w ramach których finansowane są inwestycje samorządowe)  

Procedury aplikacyjne 

Określenie kosztów i źródeł finansowania 

Kalkulacja kosztów realizacji zaprogramowanych działań, wyznaczonych do 

realizacji w pierwszym okresie (programowanie średniookresowe). Wskazanie 

potencjalnych źródeł finansowania. Opracowanie wieloletnich planów 

inwestycyjnych i prognoz finansowych jako narzędzi wspomagających realizację 

strategii. 

Określenie zasad i procedur monitoringu 

Przypisanie wskaźników realizacji do poszczególnych celów strategicznych, 

taktycznych i działań operacyjnych. Wyznaczenie zespołu monitorującego 

strategię i określenie w formie regulaminu zasad jego prac. Określenie formy 

sprawozdawczości z postępów w realizacji strategii, a także terminu jej  

aktualizacji.  



Analiza metodyki i zapisu Strategii Rozwoju Zgierza 

• Brak diagnozy 

• Brak analizy 

• Poprawna struktura celów (hierarchizacja i 
operacjonalizacja) 

• Poprawny okres planistyczny 

• Brak harmonogramów realizacyjnych 

• Brak systemu wskaźników (brak wartości 
bazowych i docelowych) 

• Ogólne źródła finansowania 



Monitoring Strategii - założenia 

• Władze danej jednostki terytorialnej są jedynie jednym z wielu podmiotów 
strategicznego zarządzania samorządowego i podejmowane przez nie działania tylko w 
pewnym stopniu wpływają na pożądane zmiany. Odpowiednie zaangażowanie osób, 
instytucji i organizacji działających na danym obszarze zarówno w proces strategiczny, 
wdrażanie strategii, jak i jej monitorowanie i ewaluację pozwala pomnażać efekty zmian 
i może prowadzić do zmiany ścieżki rozwoju danego terytorium w długim okresie 

• Z tego powodu zestawy celów i działań strategicznych oraz wskaźników ich realizacji 
powinny podlegać uzgodnieniom z podmiotami, których dotyczą, w tym z 
interesariuszami wewnętrznymi – np. pracownikami instytucji wdrażającej. 

• Monitoring strategiczny powinien być przede wszystkim podstawą do podejmowania 
decyzji i być dopasowany do potrzeb osób na wysokich funkcjach kierowniczych i 
zarządczych. Z tego powodu musi przekazywać proste i stosunkowo łatwe w 
interpretacji wyniki, na podstawie których można szybko podjąć decyzję o kierunkach 
dalszych działań. Dane z systemu monitoringu powinny mieć więc funkcję 
komunikacyjną i możliwość prezentacji gra�ficznej w skróconej formie. (Strategia 
Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030) 



System monitoringu 

•  poziom wskaźników kontekstowych związanych z wizją rozwoju Zgierza 
oraz realizacją celów strategicznych 

• poziom wskaźników obrazujących realizację priorytetów i działań 
strategicznych 

• poziom analizy porównawczej z innymi gminami w powiecie zgierskim 



Zadania Zespołu ds. monitoringu strategii rozwoju 
• Zespół został powołany do życia w 2012 roku. Zespół działa na podstawie regulaminu, 

podstawową formą działalności są posiedzenia. W wyniku prac zespołu opracowano 
tabelaryczne narzędzie gromadzenia danych obrazujących postęp realizacji strategii.  

• Zespół odbył 2 posiedzenia plenarne, poza posiedzeniami plenarnymi odbywały się 
zebrania operacyjne: eksperci plus urzędnicy 

• W 2012 roku zebrano dane za lata 2008 – 2011: w 2012 roku dokonano analizy tych 
danych, okazały się niedostosowane do narzędzia monitoringu opracowanego w 2008 
roku, były również niekompletne po analizie danych i próbie ich zestawienia 
przygotowano nowe propozycje wskaźników 

• W 2013 przygotowano nowe narzędzie do gromadzenia danych monitoringu i  ponownie 
wysłano informacje do wydziałów UMZ i jednostek organizacyjnych z prośbą o 
przedstawienie sprawozdawczości za lata 2008 – 2012 w nowym narzędziu 

• Dane zostały zestawione, wykazano braki, które zostały uzupełnione 

• Po zbiorczym zestawieniu danych przeprowadzono spotkania celem wyjaśnienia 
nieścisłości w danych 

• Dokonano zestawienia danych dla: 

C1: zdrowe, światłe, kulturalne i zinformatyzowane społeczeństwo 

C2 czyste środowisko naturalne i racjonalne zagospodarowana przestrzeń miasta 

 



Prace dalsze 

•  opracowanie danych za lata 2008 – 2012 dla C3: 
stabilny i trwały rozwój gospodarczy Miasta Zgierza 

•  bieżące aktualizowane danych dla 3 celów 
strategicznych 

• opracowanie wskaźników zintegrowanych za lata 2008 
– 2014 w 2015 roku 

• zestawienie wskaźników kontekstowych w 2015 w celu 
porównania sytuacji miasta na tle innych jednostek 

• opracowanie wniosków z monitoringu 
• wypracowanie rekomendacji dla kolejnego okresu 

planowania strategicznego (jako element diagnozy 
sytuacji wyjściowej) 
 



Tabela 2  Narzędzie monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Zgierza 

Cel  Opis  Wskaźniki monitoringu Opis 

uszczegółowiający 

Nazwa wskaźnika Lata  

2008 2009 2010 2011 2012 

Cel 1. Zdrowie, światłe, kulturalne i 

zinformatyzowane społeczeństwo 

       

Priorytet 1.1 Tworzenie 

nowoczesnego programu sportowo-

rekreacyjnego i kulturalnego dla 

miasta 

       

Zadania  1.1.1. Rozszerzenie i 

zróżnicowanie 

oferty 

rekreacyjno-

sportowej i 

kulturalnej 

dostosowanej do 

potrzeb 

odbiorców 

Ilość wydarzeń 

kulturalnych 

      

Ilość wydarzeń 

sportowych 

      

Ilość uczestników       

Ilość widzów       

1.1.2. Rozszerzenie 

bazy 

działalności 

placówek 

kultury i 

rekreacji oraz 

unowocześnienie 

sprzętu 

Powierzchnia w m2 

nowych lub 

zmodernizowanych 

placówek kultury i 

rekreacji 

      

Ilość 

zmodernizowanych 

lub nowych urządzeń 

      

Ilość mieszkańców 

miasta korzystających 

z obiektów kultury, 

rekreacji i sportu w 

ciągu roku 

      

1.1.3. Zacieśnienie 

współpracy 

pomiędzy 

placówkami 

Ilość zrealizowanych 

projektów we 

współpracy pomiędzy 

placówkami 

      

Ilość podpisanych 

umów, porozumień 

pomiędzy 

placówkami 

      

 

Źródło: Materiały niepublikowane Zespołu Monitorującego Strategię Rozwoju Miasta Zgierza 



Napotkane bariery i osiągnięte korzyści 

Bariery: 
• niespójność danych pozyskiwanych z poszczególnych wydziałów urzędu,  
• braki danych pochodzących od podmiotów będących co prawda jednostkami 

organizacyjnymi miasta, ale nie wchodzących w skład struktury organizacyjnej urzędu 
 

 Wymienione problemy zostały w dużym stopniu rozwiązane poprzez modyfikację 
narzędzia gromadzenia danych. 

 
Dokonana modyfikacja narzędzia monitorowania umożliwia przeprowadzenie analizy. 

 
Korzyści: 
• wymiana poglądów i opinii różnych grup interesariuszy,  
• wykorzystanie wiedzy eksperckiej, umożliwiającej zarówno lepszą systematyzację i 

analizę danych, jak i zastąpienie i modyfikację wskaźników w zależności od jakości 
danych odnoszących się do poszczególnych zadań i priorytetów strategii 

 
 



Efekty prac Zespołu 

• dokonano analizy zapisu i metodyki strategii 

• opracowano szczegółowy wykaz braków w danych statystycznych dla poszczególnych 
priorytetów strategii  

• zmodyfikowano zestaw wskaźników monitoringu zgodnie z realną dostępnością danych 

• opracowano tabelaryczne narzędzie do gromadzenia danych niezbędnych do obliczenia 
wskaźników monitoringu 

• rozdystrybuowano narzędzie wśród pracowników wydziałów urzędu i innych jednostek 
organizacyjnych samorządu Miasta Zgierza celem pozyskania niezbędnych danych 
dotyczących ich działalności  

• zgromadzono niezbędne dane 

• zestawiono dane dla poszczególnych celów 

• dokonano analizy danych dla dwóch priorytetów strategii 

• zestawiono wskaźniki kontekstowe i dokonano ich oceny 

• przeprowadzono analizę benchmarkingową 

• dokonano identyfikacji i oceny trendów kształtowania się wskaźników monitorujących 
cele strategiczne 

 

 



System wskaźników kontekstowych (ogólnego rozwoju) 

Wskaźnik 2008 2009 2010 2011 2012 Grafika  Interpretacja 

Bezrobocie – udział 

bezrobotnych 

zarejestrowanych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym 

7,5 8,4 9,0 9,7 10,8 
Bezrobocie wzrasta, 

sytuacja negatywna 

Przyrost rzeczywisty  na 1 

tys. mieszkańców 
-1,6 -1,3 -1,7 -3,5 -5,4 

Przyrost mieszkańców 

jest ujemny i wzrasta, 

trend negatywny 

Wskaźnik przedsiębiorczości 

na 1 tys. mieszkańców 
- 93 95 95 97 

Wskaźnik 

przedsiębiorczości 

rośnie, trend pozytywny 

Fundacje, stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 10 

tys. mieszkańców 

18 18 19 20 21 

Liczba organizacji 

pozarządowych wzrasta, 

trend pozytywny 

Tabela 1. Grafika wskaźników ogólnego rozwoju miasta Zgierza 

 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 



System wskaźników kontekstowych (ogólnego rozwoju) 

Wskaźnik Zgierz 
Aleksandrów 

Łódzki 
Głowno Ozorków Stryków Ocena 

Wskaźnik bezrobocia (%) 10,8 10,9 14,8 13,9 8,2   

Przyrost rzeczywisty na 1 

tys. mieszkańców 

(średnia dla lat 2002-

2012) 

-1,5 1,2 -3,3 -5,2 -3,6   

Wskaźnik 

przedsiębiorczości na 1 

tys. mieszkańców 

97 107,7 90,7 71,7 102,5   

Fundacje, 

stowarzyszenia i 

organizacje społeczne na 

10 tys. mieszkańców 

 21 18 25 16 28   

Tabela 2. Grafika dla analizy benchmarkingowej (2012 r.) 

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS 



System wskaźników dla celów strategicznych 
Cel strategiczny 1. Zdrowe, światłe, kulturalne i zinformatyzowane społeczeństwo 

 Priorytety Wskaźniki Ocena 
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Liczba wydarzeń kulturalnych 

Liczba  wydarzeń sportowych 

Liczba uczestników imprez kulturalnych i sportowych 

Liczba  widzów 

Liczba  zmodernizowanych lub nowych urządzeń 

Liczba  mieszkańców miasta korzystających z obiektów kultury, rekreacji i sportu w ciągu roku 
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Liczba  zrealizowanych projektów we współpracy pomiędzy placówkami 

Liczba  podpisanych umów, porozumień pomiędzy placówkami 

Liczba  szkół specjalistycznych zawodowych (zakres zmian edukacyjnych w odniesieniu do rynku 
pracy) 

Wskaźniki bezrobocia wśród absolwentów 

Liczba  podjętych działań przeciwdziałających przestępstwom i zakłóceniu bezpieczeństwa 
dzieci/młodzieży w szkole przez dyrektorów szkół 

Liczba  zrealizowanych/realizowanych projektów/działań zapewniających polepszenie 
bezpieczeństwa-samodzielnie oraz wspólnie z odpowiednimi służbami 

Liczba  systemów monitorujących zainstalowanych w placówkach 

Liczba  przestępstw, zakłóceń porządku w obrębie placówek oświatowych  

Liczba  dzieci z terenu miasta korzystających w ciągu roku z usług prywatnych przedszkoli 

Wartość w pln pozyskanych środków zewnętrznych na sfinansowanie projektów rozwijających 
ofertę edukacyjną 



Priorytety Wskaźniki Ocena 

Po
p
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w

a 
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st
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u
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p
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d
ro

w
o

tn
ej

 

Liczba placówek ochrony zdrowia, w tym specjalistycznych 

Liczba placówek nowoczesnego lecznictwa 

Liczba pacjentów korzystających z usług placówek zdrowia 

Wartość pozyskanych w ramach NFZ kontraktów na działalność zakładów opieki zdrowotnej 

Liczba osób korzystających z projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

Liczba projektów przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu 

Liczba osób/rodzin zagrożonych tzw. wykluczeniem społecznym i marginalizacją 

Liczba podjętych działań/zadań/programów w ramach profilaktyki zdrowotnej 

Liczba mieszkańców uczestniczących w spotkaniach dotyczących profilaktyki zdrowotnej 

Liczba mieszkańców korzystających z działań/programów profilaktycznych 

Liczba działań podjętych w związku z realizacją edukacji i profilaktyki prozdrowotnej wśród dzieci i 
młodzieży 

Liczba osób zatrudnionych przy realizacji działań profilaktyki i edukacji prozdrowotnej 

Liczba uczniów przypadających na gabinet 

Liczba zrealizowanych działań z udziałem wolontariuszy ze zgierskich placówek oświatowych 

Liczba dzieci/młodzieży biorących udział w działaniach wolontariackich na terenie miasta 

B
u
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 Długość w m sieci informatycznej- ilość nowych zestawów/ urządzeń z zakresu tzw. infrastruktury 
teleinformatycznej 

Liczba przygotowanych projektów w zakresie infrastruktury teleinformatycznej 

Liczba gospodarstw/osób korzystających z infrastruktury teleinformatycznej 

Wartość w pln wydatków na zakup infrastruktury teleinformatycznej 



Ocena realizacji celu 1 

Wskaźniki dla celu 1 Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących cel 1 poddana ocenie 36 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 19 (53%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 7 (18%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 10 (29%) 



Ocena realizacji priorytetów 1 i 2 celu 1 

Wskaźniki realizacji priorytetu 1 Tworzenie nowoczesnego programu 
sportowo-rekreacyjnego i kulturalnego dla miasta 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 1 poddana ocenie 7 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 5 (71%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 2 (29%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 0 

Wskaźniki realizacji priorytetu 2 Dostosowanie placówek oświatowych 
do potrzeb mieszkańców miasta i rynku pracy 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 2 poddana ocenie 10 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 3 (30%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 4 (40%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 3 (30%) 



Ocena realizacji priorytetów 3 i 4 celu 1 

Wskaźniki realizacji priorytetu 3 Poprawa systemu opieki zdrowotnej Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 3 poddana ocenie 15 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 9 (60%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 1 (7%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 5 (33%) 

Wskaźniki realizacji priorytetu 4 Budowa społeczeństwa informacyjnego Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 4 poddana ocenie 4 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 2 (50%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 0 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 2 (50%) 



Ocena realizacji celu 1 - podsumowanie 

Priorytety Ocena  

Tworzenie nowoczesnego programu sportowo-rekreacyjnego i 
kulturalnego dla miasta 

Dostosowanie placówek oświatowych do potrzeb mieszkańców 
miasta i rynku pracy 

Poprawa systemu opieki zdrowotnej 

Budowa społeczeństwa informacyjnego 

CEL 1 Zdrowe, światłe, kulturalne i zinformatyzowane 
społeczeństwo 



System wskaźników dla celów strategicznych 
Cel strategiczny 2. Czyste środowisko naturalne i racjonalne zagospodarowanie przestrzeni miasta 

 

 
Priorytety Wskaźniki Ocena 
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Powierzchnia terenów przygotowana i przeznaczona na inwestycje w ha 

Powierzchnia terenów pozyskanych na inwestycje w ha 

Liczba nowych inwestycji na terenie miasta 

Liczba nowych inwestorów/podmiotów gospodarczych na terenie miasta 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci wodociągowej 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci gazowej 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci energetycznej 

Liczba gospodarstw nowo przyłączonych do sieci wodociągowej 

Liczba gospodarstw nowo przyłączonych do sieci kanalizacyjnej 

Liczba gospodarstw nowo przyłączonych do sieci gazowej 

Liczba gospodarstw nowo przyłączonych do sieci ciepłowniczej - 

Liczba gospodarstw nowo przyłączonych do sieci energetycznej 

Liczba w km nowej lub zmodernizowanej sieci drogowej 



Priorytety Wskaźniki Ocena 
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a Podjęte uchwały o przystąpieniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

przyjęciu i zmianach planów 

Powierzchnia terenu miasta z przywróconym ładem przestrzennym w ha 
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Liczba zrealizowanych nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym 

Liczba pozyskanych lokali mieszkalnych w obrębie posiadanego zasobu mieszkaniowego 

liczba sprzedanych lokali mieszkaniowych 

liczba osób zasiedlonych w pozyskanych lokalach mieszkaniowych 

liczba mieszkańców poddanych eksmisji 

Środki pozyskane ze sprzedaży posiadanego zasobu mieszkaniowego 
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Liczba zutylizowanych odpadów (w t) 

Liczba wysegregowanych odpadów na terenie gminy (w t) 

Liczba punktów segregacji odpadów segregowanych u źródła ich wytwarzania 



Ocena realizacji celu 2 

Wskaźniki dla celu 2 Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących cel 2 poddana 
ocenie 

26 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 14 (54%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 8 (31%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie  12 (29%) 



Ocena realizacji priorytetów 1 i 2 celu 2 

Wskaźniki realizacji priorytetu 1 Stworzenie 
przyjaznych warunków dla lokalizacji 
potencjalnych inwestycji 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 1 
poddana ocenie 

15 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 10 (67%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 4 (27%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 0 

Wskaźniki realizacji priorytetu 2 Stworzenie 
warunków do racjonalizowania przestrzeni 
miasta 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 2 
poddana ocenie 

2 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 2 (100%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 0 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 0 



Ocena realizacji priorytetów 3 i 4 celu 2 

Wskaźniki realizacji priorytetu 3 Racjonalna 
polityka mieszkaniowa 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 3 
poddana ocenie 

6 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 1 (17%) 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 3 (50%) 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 2 (33%) 

Wskaźniki realizacji priorytetu 4 Poprawa 
stanu środowiska naturalnego 

Wartość 

Liczba wskaźników monitorujących priorytet 4 
poddana ocenie 

3 

Liczba wskaźników oceniona pozytywnie 1 

Liczba wskaźników oceniona negatywnie 1 

Liczba wskaźników oceniona neutralnie 1 



Ocena realizacji celu 2 - podsumowanie 

Priorytety Ocena  

Stworzenie przyjaznych warunków dla lokalizacji 
potencjalnych inwestycji 

Stworzenie warunków do racjonalizowania przestrzeni 
miasta 

Racjonalna polityka mieszkaniowa 

Poprawa stanu środowiska naturalnego 

CEL 2 Czyste środowisko naturalne i racjonalne 
zagospodarowanie przestrzeni miasta 



Rekomendacje 

• W przypadku decyzji o aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgierza zaleca 
się uwzględnić szerokie procedury diagnostyczne z wykorzystaniem 
wyników monitoringu 

• W przypadku decyzji o aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgierza zaleca 
się wypracować szczegółowe wytyczne monitoringu już na etapie 
tworzenia założeń strategii. W tym m.in.: opracować karty wskaźników - 
szczegółowo opisać wskaźnik, jak go interpretować, jak często zbierać 
dane, z jakich jednostek itp. Określenie zasad wymaga współpracy 
naczelników poszczególnych wydziałów i kierowników jednostek 
organizacyjnych Miasta, celem uwzględnienia ich preferencji, możliwości i 
funkcjonujących rozwiązań w zakresie bieżącego gromadzenia danych 
właściwych dla rodzaju działalności wydziału. 

• Zaleca się wykorzystanie metody partycypacyjnej lub konsultacyjnej w 
tworzeniu strategii oraz jej monitoringu 

• W przypadku decyzji o aktualizacji strategii sugeruje się upowszechnienie 
wyników jej monitoringu z wykorzystaniem systemu elektronicznego  


