
Zgierz, dnia 23 października 2012 roku 

 

 

Sprawozdanie z prac Zespołu ds. monitorowania i realizacji Strategii rozwoju 

miasta na lata 2008 - 2015. 

 

Zespół do spraw monitorowania i realizacji Strategii Rozwoju Miasta Zgierza na lata 

2008 – 2015 został powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza nr 163/V/2008 z dnia 

25 sierpnia 2008 roku. Zespół odbył dwa posiedzenia i wypracował kryteria przyjmowania, 

opiniowania i rekomendowania programów-projektów realizujących cele Strategii zwane 

wskaźnikami monitoringu. 

Skład Zespołu został zmieniony zarządzeniami PMZ nr 33/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 

roku i nr 157/VI/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku. 

Obecnie Zespół działa w składzie: 

dr Justyna Przywojska – przewodnicząca 

Grzegorz Maciński 

dr Iwa Kuchciak 

dr Aldona Podgórniak-Krzykacz 

Anna Majewska 

Wiesława Partycka 

Andrzej Piaskowski 

Bogusław Stożek 

Małgorzata Wilenczyc 

Tomasz Zgierski. 

 

W 2012 roku Zespół do spraw monitorowania i realizacji Strategii Rozwoju Miasta 

Zgierza na lata 2008 – 2015 odbył dwa posiedzenia, w trakcie których: 

1) ustalono tryb pracy Zespołu, 

2) ustalono zakres prac Zespołu, 

3) opracowano i przyjęto w drodze uchwały regulamin prac Zespołu na lata 2012 - 2015, 

4) powołano sekretarza Zespołu i ustalono zakres jego kompetencji, 

5) ustalono harmonogram posiedzeń Zespołu w 2012 roku, 



6) wypracowano opinię Zespołu na temat dostarczonych przez Urząd Miasta Zgierza 

danych odnoszących się do pomiaru realizacji Strategii. 

Podstawowa konkluzja wynikająca z dotychczasowych prac Zespołu jest następująca. 

Z uwagi na zmiany zachodzące w sposobie zarządzania rozwojem lokalnym Miasta Zgierza, 

zwłaszcza w aspekcie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania nowych projektów 

prorozwojowych oraz wobec braku pełnej sprawozdawczości z postępów w realizacji 

Strategii za lata ubiegłe, konieczne jest: 

1) zgromadzenie kompletnych danych statystycznych, 

2) zweryfikowanie i zmodyfikowanie zestawu wskaźników służących do monitoringu 

Strategii w sposób umożliwiający uwzględnienie nowych projektów rozwojowych – 

stanowiących operacyjne programy realizacyjne dla przyjętych w Strategii priorytetów 

i celów. 

Wstępny harmonogram dalszych prac Zespołu w 2012 roku: 

1) opracowanie szczegółowego wykazu braków w danych statystycznych dla 

poszczególnych priorytetów strategii (listopad 2012); 

2) opracowanie wykazu jednostek organizacyjnych Miasta Zgierza, będących 

realizatorami zadań wynikających ze Strategii, w celu uzyskania od nich niezbędnych 

danych dotyczących ich działalności (listopad 2012); 

3) zmodyfikowanie zestawu wskaźników monitoringu (grudzień 2012); 

4) opracowanie tabelarycznego narzędzia do gromadzenia danych niezbędnych do 

obliczenia wskaźników monitoringu (grudzień 2012); 

5) dystrybucja narzędzia wśród pracowników wydziałów Urzędu i innych jednostek 

organizacyjnych samorządu Miasta Zgierza, celem pozyskania niezbędnych danych 

dotyczących ich działalności (grudzień 2012). 

 

 

Dr Justyna Przywojska 

Przewodnicząca Zespołu 


