
Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 296/L/14 

Rady Gminy Janów 

z dnia 4 listopada 2014 roku                                                                                                      
 

Procedura monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 

2014-2020 

 

1. Podstawa prawna 

 

Uchwała nr …………. z dnia …………. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014-

2020. 

 

 

2. Cel procedury 

 

Celem procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji [dalej: Procedura] jest określenie zasad 

monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Janów na lata 2014 – 2020 [dalej: 

Strategia].  

 

Procedura prowadzona będzie na poziomie pól strategicznych, pól operacyjnych oraz kierunków 

działań. Jego istotą jest gromadzenie, opracowywanie, przekazywanie informacji przydatnych 

w zarządzaniu rozwojem gminy, a także ocena długoterminowych działań władz gminy w zakresie 

zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej. Na podstawie 

ewaluacji Strategii podejmowane będą decyzje dotyczące konieczności aktualizacji Strategii.  

zaplanowanych oraz wdrażanych działań zgodnych z celami zapisanymi w dokumencie.  

 

3. Proces monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii 

 

 

1) Proces monitorowania – na proces składa się szereg czynności związanych z ich 

przygotowaniem, prowadzeniem oraz wykorzystaniem pozyskanych informacji; 

2) Proces ewaluacji – to ocena działań na wszystkich etapach wdrażania Strategii; 

3) Proces aktualizacji – to dostosowywanie zakładanych celów i zadań do aktualnej sytuacji, 

sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące w sferze gospodarczej i społecznej. 

 

W oparciu o uzyskane dane zostaną sformułowane Raporty o stanie realizacji Strategii.  

Raport z realizacji Strategii powinien stanowić punkt wyjścia do aktualizacji Strategii po zakończeniu 

okresu, na jaki została ona opracowana, uwzględniającej bieżącą sytuację danej jednostki oraz jej 

potrzeby. Aktualizacja Strategii powinna następować w kontekście wydłużenia horyzontu czasowego, 

uaktualnienia diagnozy społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT, poddania weryfikacji celów, 

wskaźników, a dalej zadań, dalszej koncentracji i bardziej adekwatnego powiązania z bieżącym 

ustawodawstwem krajowym i unijnym oraz polskimi i unijnymi dokumentami strategiczno-

programowymi, stworzenia nowych ram finansowych, czy przeglądu systemu realizacji 

i monitorowania Strategii. 
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4. Zakres odpowiedzialności poszczególnych uczestników procedury 

 

Wójt Gminy Janów: 

1) Zatwierdza procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii; 

2) Nadzoruje proces monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii; 

3) Opiniuje i zatwierdza Raport o stanie realizacji Strategii; 

4) Przygotowuje projekt uchwały Rady Gminy w sprawie aktualizacji Strategii; 

5) Informuje społeczeństwo lokalne o aktualizacji Strategii; 

6) Wyznacza jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację kierunków rozwoju ujętych 

w Strategii oraz ich monitoring, zgodnie z zapisami niniejszej procedury. 

 

Rada Gminy Janów: 

1) Opinia merytorycznych komisji Rady Gminy Janów projektu uchwały w  sprawie aktualizacji 

Strategii; 

2) Uchwala aktualizację Strategii; 

 

Zespół projektowy ds. wdrożenia procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji  

strategii: 

1) Analizuje procedurę monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii, w razie potrzeby 

proponuje aktualizację procedury; 

2) Przeprowadza proces monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii; 

3) Opracowuje zestaw wskaźników monitorujących postępy w jej realizacji; 

Przygotowanie 
Procedury

Doprecyzowanie 
wskaźników

Przygotowanie procedur 

(kto, jak i kiedy zbiera dane)

Przygotowanie struktury 
bazy danych

Prowadzenie 
Procedury

Pozyskiwanie danych

Wprowadzenie, agregacja 
danych 

i generowanie zestawień

Analiza i ocena

Wykorzystanie 
Procedury

Opracowanie 
i akceptacja Raportu 

o stanie realizacji Strategii

Ewentualna aktualizacja
Strategii

Poinformawanie 
społeczeństwa loklanego 

o aktualizacji Strategii 
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4) Informuje odpowiednie jednostki organizacyjne o terminie przekazywania danych o postępie 

realizacji Strategii oraz wartości wskaźników monitoringowych; 

5) Pozyskuje, gromadzi i analizuje dane; 

6) Przygotowuje raporty z postępów realizacji Strategii, przedstawia je do zatwierdzenia Wójtowi 

Gminy Janów; 

7) Informuje Wójta Gminy Janów o zaobserwowanych opóźnieniach  

i nieprawidłowościach w realizacji zadań i działań Strategii; 

8) Koordynuje prace związane z aktualizacją dokumentu strategicznego;   

9) Informuje lokalne społeczeństwo o aktualizacji Strategii (poprzez stronę internetową).  

 

 

5. Terminy 

 

Raport o stanie realizacji Strategii jest przygotowywany minimum 2 razy w czasie obowiązywania 

Strategii tj. w połowie okresu oraz na koniec realizacji dokumentu.  

Terminy przekazywania dokumentów (informacji) stanowiących narzędzia monitoringu uczestnikom 

procesu będą określone we wnioskach przygotowanych przez Zespół projektowy odnośnie przekazania 

informacji. 

 

6. Opis postępowania 

 

 

Lp. Realizator Opis czynności 

1 Zespół projektowy ds. 

wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji  strategii 

Sporządza pisemne wnioski o przekazanie informacji o postępie 

rzeczowym i finansowym do poszczególnych komórek 

i jednostek odpowiedzialnych za realizację celów i zadań 

określonych w Strategii. 

Dodatkowo pozyskuje informacje z instytucji i organizacji 

z otoczenia zewnętrznego, które mają znaczący wpływ na rozwój 

gminy. 

 

2 Adresaci wniosków Przekazują sporządzone informacje do zespołu projektowy ds. 

wdrożenia procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji 

strategii 

3 Zespół projektowy ds. 

wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji  strategii 

Na podstawie informacji przekazanych przez adresatów 

wniosków przygotowuje Raport o stanie realizacji Strategii 

zawierający informacje na temat przebiegu realizacji zadań 

ujętych w Strategii.  

4 Zespół projektowy ds. 

wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji  strategii 

Przedstawia Raport o stanie realizacji Strategii  Wójtowi Gminy 

Janów. 

5 Wójt Gminy Janów Analizuje przedłożony materiał. 

6 Zespół projektowy ds. 

wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji  strategii  

W razie konieczności uzupełnia materiał / uwzględnia uwagi 

wniesione przez Wójta Gminy Janów oraz ponownie przekazuje 

do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Janów. 

7 Wójt Gminy Janów Zatwierdza Raport o stanie realizacji Strategii oraz podejmuje 

decyzję odnośnie aktualizacji Strategii 
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8 Zespół projektowy ds. 

wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i 

aktualizacji  strategii 

Koordynuje prace związane z aktualizacją Strategii; informuje 

społeczeństwo lokalne o aktualizacji Strategii; Analizuje 

i uwzględniają w przygotowanych opracowaniach ewentualne 

uzasadnione uwagi zgłaszane przez mieszkańców, 

przedsiębiorców, przedstawicieli NGO, jednostek organizacyjnych 

lub innych podmiotów, na które Strategia ma wpływ 

9 Wójt Gminy Janów Przygotowuje projekt uchwały Rady Gminy Janów w sprawie 

aktualizacji Strategii  

10 Rada Gminy Janów Uchwala aktualizację Strategii 

 

 

 

7. Aktualizacja procedury 

 

1) Dopuszczalna jest aktualizacja procedury monitorowania, ewaluacji i aktualizacji Strategii. 

2) Procedura jest aktualizowana na pisemny wniosek zespołu projektowy ds. wdrożenia procedury 

monitorowania, ewaluacji i aktualizacji  strategii. 

3) Jakiekolwiek zmiany niniejszej procedury wymagają zgody Wójta Gminy Janów i wprowadzenia 

zmian w formie uchwały Rady Gminy Janów. 

 

 

Załączniki: 

1. Wzór Raportu o stanie realizacji Strategii 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR RAPORTU O STANIE REALIZACJI STRATEGII 

 

 

RAPORT O STANIE REALIZACJI STRATEGII 

 

Pole strategiczne:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Pole operacyjne: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Kierunki działań: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Powiązania z innymi programami: 

 

 

 

 

Efekty realizacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mierniki realizacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresaci działań: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Koordynator/ koordynatorzy pola strategicznego/ operacyjnego: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sprawozdanie z realizacji działań dla osiągnięcia zamierzonego pola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


