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System wdrażania i monitorowania  
- wybrane zagadnienia - 



 Wdrażanie Strategii polega na 

realizacji szeregu zadań 

przyporządkowanych działaniom 

i celom strategicznym, w ramach 

trzech priorytetów. 

 Lista zadań stanowi załącznik 

do Strategii. 

 Realizacja wyznaczonych 

celów, działań i zadań 

przypisana zostaje 

wyznaczonym komórkom 

organizacyjnym UMO oraz 

miejskim jednostkom 

organizacyjnym. 

 System wdrażania opiera się 

na zasadach demokracji 

obywatelskiej, ze szczególnym 

uwzględnieniem dialogu 

partycypacyjnego. 

Partnerska współpraca z innymi 

podmiotami mającymi wpływ na 

kształt i funkcjonowanie miasta: 

 uczelnie wyższe 

 

 przedsiębiorcy 

 

 inwestorzy 

 

 organizacje pozarządowe 

 

 rady dzielnic 

 

 gminy – partnerzy Aglomeracji 

Opolskiej 

 

 



Aby efektywnie realizować zapisane w Strategii 

zadania i osiągać założone rezultaty konieczne jest 

stworzenie sprawnego i spójnego systemu 

monitorowania. 

MONITOROWANIE to systematyczne śledzenie 

oraz analiza ilościowych i jakościowych zmian 

badanych wielkości, celem pozyskania informacji  

o stopniu realizacji celów. 

Monitorujemy projekty, 

programy oraz strategie 

(różnego szczebla). 



Dostarcza danych pozwalających ocenić 
postępy realizacji Strategii i jej wpływ na 

rozwój miasta 

Wnioski z oceny procesu wdrażania mogą 
być podstawą aktualizacji dokumentu 

Wnioski te są również podstawą do 
przyjęcia założeń rozwoju strategicznego 

w następnym okresie 

Identyfikacja ewentualnych opóźnień 
lub nieprawidłowości oraz 

podejmowanie działań naprawczych 



Narzędzia monitoringu: 

 

 

Półroczna 
zbiorcza 

Informacja  
o postňpie 
rzeczowym 

realizacji zadaŒ  
Strategii 

Roczny 
Raport  

o stanie 
realizacji 
Strategii 

 Roczna 
Informacja  
o sytuacji 
spoğeczno ï 
gospodarcze

j Opola 

 Monitoring prowadzony 
ōťŘȊƛŜ ǇǊȊŜȊ ŎŀƱȅ ƻƪǊŜǎ 
ƻōƻǿƛŊȊȅǿŀƴƛŀ 

dokumentu strategicznego. 
 Wszystkie zbiorcze 

informacje monitoringowe 
ǇƻŘŀǿŀƴŜ ōťŘŊ Řƻ 
ǇǳōƭƛŎȊƴŜƧ ǿƛŀŘƻƳƻǏŎƛΦ 
 LƴŦƻǊƳŀŎƧŀ ǇƽƱǊƻŎȊƴŀ 

przedstawiana 
Prezydentowi Miasta oraz 

MKM. 
 Roczny Raport 
przedstawiany 

Prezydentowi Miasta, 
MKM oraz Radzie Miasta. 

 



Strategia 

• W dokumencie Strategii ujęto jedynie główne założenia 
systemu jej monitorowania. Jest to zabieg celowy.  

Zarządzenie 

 
•System monitoringu zostanie szczegółowo opisany  
w odrębnym dokumencie. Procedura monitorowania 
Strategii zostanie wprowadzona Zarządzeniem 
Prezydenta miasta Opola. 

 

Procedura 

•Zarządzenie szczegółowo określi zarówno procedurę 
monitorowania Strategii jak i komórki merytoryczne za nią 
odpowiedzialne. Ustali wzory narządzi monitoringu 
(informacji i raportu) oraz zdefiniuje zestaw wskaźników 
monitoringowych. 



Prezydent Miasta 

 Nadzoruje 

proces 

monitoringu 

 Zatwierdza 

procedurę 

monitorowania 

 Powołuje MKM 

 Występuje do 

Rady Miasta  

z wnioskiem  

o aktualizację 

Strategii 

Wydział właściwy  

ds. planowania 

rozwoju 

 

 Opracowanie 

procedury 

monitorowania wraz 

z zestawem 

wskaźników 

 Pozyskiwanie  

i gromadzenie 

danych 

 Opracowywanie 

zbiorczych informacji 

i raportów 

 Obsługa 

administracyjna MKM 

 Koordynacja 

procesu 

monitorowania 

realizacji Strategii 

 

Wydziały Urzędu 

Miasta Opola 

Miejskie jednostki 

organizacyjne 

 Składanie 

(dwukrotnie  

w ciągu roku) 

raportów  

z realizacji zadań 

ujętych  

w Strategii 

 Pomiar 

wskaźników  

(w cyklu 

rocznym) 



Miejski Komitet 

Monitorujący 

 Organ doradczy 

 Powoływany przez 

Prezydenta Miasta 

 Uczestniczy  

w monitorowaniu 

przebiegu i sposobu 

realizacji zadań, 

działań oraz celów 

wskazanych  

w Strategii 

 W jego skład wejdą 

przedstawiciele Rady 

Miasta Opola, 

środowisk naukowych, 

NGO, rad dzielnic, 

środowiska biznesu 

Rada Miasta Opola 

 Radzie Miasta Opola 

przedstawiane będą 

Roczne raporty  

o stanie realizacji 

Strategii 

Mieszkańcy 

 Wszystkie informacje  

i raporty publikowane 

będą na stronie 

www.opole.pl  

http://www.opole.pl/


Dziękuję za uwagę 

 

Katarzyna Harnyś - Mielnik 

 

Wydział ds. Europejskich  

i Planowania Rozwoju 

Urzędu Miasta Opola 

 


