
ZARZĄ D POWLATU 
WRZES ŃSK!EGO 

Załącznik do uchwały nr 218/2019 

Zarządu Powiatu Wrzesińskiego 

z dnia 14 czerwca 2019 r. 

Procedura monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020 

1. Podstawa prawna: Uchwała nr 36/6/2015 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 21 maja 2015 r. 
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesińslciego na lata 2014 — 2020" 
oraz Uchwała nr 118/XIXJ2016 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju powiatu wrzesiiiskiego na lata 
2014 - 2020" 

2. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na lata 2014 - 2020 prowadzony 
będzie na poziomie: 

1) celów strategicznych, 
2) celów operacyjnych, 
3) kierunków działania, 
4) zadań planowanych do realizacji. 

3. Strategia rozwoju powiatu wrzesińslciego na lata 2014 - 2020 jest ważnym dokumentem 
planistycznym i strategicznym, na podstawie którego powiat realizuje obowiązek 
prowadzenia polityki rozwoju lokalnego. Jest ona długoplanowym dokumentem określającym 
najważniejsze priorytety i cele polityki rozwoju społeczno - gospodarczego do realizacji na 
obszarze jednostki w okresie 2014 - 2020. 

Głównymi obszarami monitorowania i ewaluacji strategii są wyznaczone cele jej realizacji 
oraz przypisane im kierunki rozwoju, zadania, a dalej wskaźniki. 

4. Uczestnicy i terminy procesu monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Wrzesińskiego na 
lata 2014 - 2020: 

1) monitoring przeprowadzi zespół powołany przez starostę wrzesińskiego; 
2) na podstawie niniejszej procedury monitorowaniu będzie podlegać realizacja strategii 

w latach 2019 - 2020; 
3) naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu - jako przewodniczący zespołu do 

spraw monitoringu, po ustaleniu terminu przez Zarząd Powiatu - sporządza i kieruje 
pisemny wniosek do członków zespołu monitorującego o przekazanie informacji na 
temat realizacji zadań zaplanowanych w Strategii, a także na temat zadań 
realizowanych ponadto, a odpowiadających przyjętym w Strategii celom 
strategicznym; 

4) pracownicy Wydziału Promocji, Kultury i Sportu dokonują analizy kompletności 
przekazanego materiału. W razie wątpliwości co do pozyskanych informacji lub 
przekazania informacji niepełnych przewodniczący zespołu wnosi o uzupełnienie 
informacji przez odpowiedni wydział/referat lub jednostkę organizacyjną. 

5. Na podstawie zebranych materiałów sporządzany zostanie raport o stanie realizacji 
Strategii za lata 2019 - 2020. Raport przedstawiony zostanie Zarządowi Powiatu 
Wrzesińskiego. 



6. Na podstawie raportów o stanie realizacji Strategii za lata 2014 - 2017, 2018, 2019 - 2020 
przewodniczący zespołu monitorującego sporządza sprawozdanie ze stopnia realizacji 
przyjętych wskaźników monitorowania celu strategicznego za lata 2014 - 2020 zapisanych 
w Strategii. 
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