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UCHWALA Nr XVIII I 130 12019
RADY POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: przyjęcia "Okresowego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii

Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025".

Na podstawie art. 12 pkt 9ca i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 20l9r., poz.511,1815) oraz art. 19 ust 3a w związku z art.3 pkt 3 art. 4 ust. 1,
art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019
poz.1295) oraz Uchwały m XXI/132/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia "Strategii
Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025", uchwala się co następuje:

§l

Przyjmuje się" Okresowy raport monitoringowy o stanie realizacji Strategii Rozwoju Powiatu

Kolskiego na lata 2015 - 2025" w brzmieniu zał. m 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZE' I' r) .

Rady Pawi ,.
J!a.~~

Marek, u.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII /130/2019

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 października 2019r.

w sprawie: przyjęcia "Okresowego raportu monitoringowego o stanie realizacji Strategii

Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025".

"Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025" została przyjęta przez Radę

Powiatu Kolskiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku Uchwałą Nr XXIII32/2016. Strategia rozwoju

jest dokumentem wyznaczającym najistotniejsze kierunki rozwoju samorządu terytorialnego. Do

realizacji tegoż dokumentu konieczna jest współpraca wielu podmiotów i instytucji - samorządu,

organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i mieszkańców. Istotnym elementem Strategii jest

także jej systematyczny monitoring, gdyż sformułowanej raz strategii nie należy traktować jako

zamkniętego dokumentu, który ma obowiązywać cały czas w niezmienionym kształcie,ponieważ

funkcjonująca jej postać została ukształtowana w określonych warunkach społecznych,

ekonomicznych oraz politycznych, a te podlegają ciągłej zmianie. Monitorowanie to proces

systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat

wdrażanych w ramach strategii zadań oraz samej strategii, mający na celu zapewnienie zgodności

realizacji zadań i strategii z wcześniej zatwierdzonymi jej założeniami i celami.

Zgodnie z zapisami rozdz.7 Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015 - 2025, co trzy lata

w okresie obowiązywania strategii winno się opracować raport monitoringowy o stanie realizacji

strategii. Procedura monitoringu i ewaluacji obejmuje te kierunki działania, za które bezpośrednią

odpowiedzialność ponosi samorząd Powiatu Kolskiego. Raport monitoringowy został opracowany

na podstawie informacji dostarczonych przez powiatowe służby, inspekcje, jednostki organizacyjne,

szkoły i placówki oświatowe, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym.

Poniższą analizę realizacji strategii w latach 2016 - 2018 dokonano w oparciu o poniższe obszary

strategiczne:

a) Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja;

b) Transport i komunikacja;

c) Zdrowie publiczne i włączenie społeczne;

d) Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna;

e) Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność;



f) Zarządzanie w samorządzie;

g) Estetyka i ład przestrzenny;

h) Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe.

Proces monitoringu strategicznego powinien przynieść korzyści w postaci:

- pozyskiwania danych pozwalających dokonać oceny postępu w realizacji strategii i jej wpływu na

rozwój jednostki;

- efektywnej realizacji zadań zapisanych w strategii;

- osiągania założonych rezultatów;

- identyfikacji ewentualnych opóźnień lub nieprawidłowości w realizacji zadań i działań;

- podejmowania działań naprawczych;

- wniosków z systematycznie prowadzonego procesu monitorowania dokumentu strategicznego;

- wniosków z prowadzonego monitoringu, które mogą być również podstawą do przyjęcia założeń

rozwoju strategicznego w następnym okresie.

Wyniki z raportów monitoringowych powinny stanowić podstawę ewaluacji przyjętych w strategii

założeń.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały uważa się za zasadne.


	Page 1
	Titles
	UCHWALA Nr XVIII I 130 12019 
	§3 
	J!a.~~ 


	Page 2
	Page 3
	Images
	Image 1



