
UCHWAŁA NR XLIII/388/05

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 29 grudnia 2005 roku 

w  sprawie:    systemu  monitorowania  i  aktualizacji  programu  gospodarczego  „Strategia 
Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015” 

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu bieżącego obserwowania zjawisk zachodzących w Gminie w związku z realizacją 
przyjętej „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Drezdenko do roku 2015”, zwanej w dalszej 
części uchwały „Strategią Rozwoju”, wprowadza się system jej monitorowania. 

§ 2. System ten winien zapewnić:
- kontrolę efektywnej realizacji przyjętych programów i osiągniętych rezultatów,
- analizę skutków podejmowanych działań

a w konsekwencji umożliwić:
- korygowanie działań, które nie przynoszą planowanych rezultatów,
- wprowadzanie  zmian  w  Strategii  Rozwoju  w  zależności  od  sytuacji  społeczno-

gospodarczej w Gminie.
 
§ 3.1. W celu realizacji powyższych zamierzeń Burmistrz MiG do końca I kwartału każdego 
roku, na podstawie prowadzonej analizy sytuacji społecznej i gospodarczej, przygotowuje i 
przedstawia Radzie Miejskiej okresowe sprawozdanie dotyczące realizacji Strategii Rozwoju.
2. Sprawozdanie stanowi podstawę do oceny i aktualizacji celów i priorytetów określonych w 
Strategii Rozwoju, której należy dokonać w okresie co najmniej trzyletnim. 
3. Pierwsza aktualizacja Strategii  Rozwoju winna zostać dokonana przez Radę Miejską w 
terminie do 30 czerwca 2006 roku. 

§ 4.1. Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju przygotowuje zespół zadaniowy ds.  aktualizacji 
Strategii Rozwoju powołany przez Burmistrza MiG. 
2. W skład zespołu zadaniowego wchodzą: 
a) radni – po 1 przedstawicielu z każdej komisji Rady Miejskiej, 
b) pracownicy Urzędu MiG – 3 przedstawicieli, 
c) przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych - 1 przedstawiciel każdej jednostki 
organizacyjnej, 
d) przedstawiciele jednostek pomocniczych gminy - 3 przedstawicieli sołectw, 
e) przedstawiciele organizacji pozarządowych – 3 przedstawicieli. 
3. Regulamin pracy zespołu zadaniowego ustala i nadaje Burmistrz MiG. 

§ 5. 1. Powołany zespół zadaniowy w swojej pracy wykorzystuje w szczególności: 
a) sprawozdania z realizacji celów i priorytetów Strategii Rozwoju określa w § 3,
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b) wyniki  konsultacji  społecznych  prowadzonych  w  celu  uwzględnienia  uwag 
i wniosków różnych grup społecznych oraz środowisk opiniotwórczych.

2. Na  wniosek  zespołu  zadaniowego  Burmistrz  MiG  określa  sposób  oraz  zakres 
przeprowadzenia konsultacji społecznych. 

§ 6. 1. Burmistrz MiG po wniesieniu własnych poprawek i uwag przedkłada Radzie Miejskiej 
projekt uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju. 
2. W roku 2006 projekt w sprawie aktualizacji Strategii zostanie przedłoży Radzie Miejskiej 
w terminie do dnia 30maja 2006 roku. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi MiG. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia efektywnego i oszczędnego wydatkowania publicznych środków 

finansowych istnieje potrzeba stworzenia spójnego systemu monitorowania Strategii Rozwoju 

czyli śledzenia postępów w realizacji jej celów i priorytetów. Powinno to umożliwić ocenę 

zasadności i efektywności zadań oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. W tych 

ramach Burmistrz  MiG będzie  przygotowywał coroczne sprawozdania dotyczące realizacji 

Strategii,  jak  również  będzie  prowadził  analizę  sytuacji  społecznej  i  gospodarczej. 

Monitorowanie  realizacji  Strategii  do  roku  2015  powinno  się  odbywać  w  sposób  ciągły. 

Sprawozdania będą postawą do oceny i aktualizacji celów i priorytetów Strategii, która będzie 

przeprowadzana co 3 lata. System monitorowania Strategii ma zapewnić kontrolę efektywnej 

realizacji  przyjętych  programów,  osiągniętych  rezultatów  i  wpływu  jaki  wywierają 

podejmowane działania oraz skutecznie informować i oceniać wdrażanie celów i priorytetów 

Strategii. Monitoring Strategii powinien umożliwić korygowanie działań, które nie przynoszą 

planowanych  rezultatów,  reagowanie  na  zmiany  sytuacji  w  Gminie  i  regionie  oraz 

przedstawienie  opinii  publicznej  rozliczenia  z  wykorzystania  publicznych  środków 

finansowych przeznaczanych na realizację poszczególnych zadań.
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