
 
SPRAWOZDANIE 

z monitorowania Programu Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020                

za okres 2015 -2018 

 

Program Rozwoju Gminy Gródek na lata 2015-2020, zwany dalej „Programem”, został 

przyjęty uchwałą Nr XVIII/147/16 Rady Gminy Gródek z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

Dynamiczne otoczenie, procesy zachodzące w gminie, stopniowo dezaktualizują część 

diagnostyczną Programu i w konsekwencji przyjęte na tej podstawie cele do realizacji. 

Monitoring Programu ma służyć stworzeniu systemu oceny osiągniętych efektów. System 

wdrażania i komunikacji Programu obejmuje: 

1) stały monitoring i ewaluację prowadzoną przez Strategiczną Grupę Rozwoju pod 

kierownictwem Wójta Gminy Gródek; 

2) okresowe sprawozdanie z monitorowania Programu sporządzone przez Zespół 

Monitorujący raz na dwa lata, tj. do 30 kwietnia 2017 r. i 30 kwietnia 2019 r.; 

3) raport ewaluacyjny wykonany do 30 kwietnia 2021 r. 

Podstawowy monitoring realizacji Programu odbywa się na poziomie operacyjnym – na 

poszczególnych stanowiskach pracy Urzędu Gminy Gródek poprzez bieżącą ocenę stanu 

realizacji zadań i podejmowanie działań w celu osiągnięcia zaplanowanych efektów oraz przez 

Strategiczną Grupę Rozwoju, której zadaniem jest ocena stanu realizacji zaplanowanych zadań 

i działań dla każdego z celów operacyjnych, a także przygotowywanie rekomendacji 

dotyczących ewentualnych kierunków zmian w trybie realizacji Programu oraz wytycznych                    

w zakresie ewentualnych korekt i uaktualnienia w zapisach Programu.  

Niniejsze okresowe sprawozdanie, zgodnie z rekomendacjami określonymi w procedurze 

monitoringu Programu,  zawiera opis w formie tabelarycznej stanu realizacji Programu w latach 

2015-2018, z wyszczególnieniem zaplanowanych zadań i działań dla każdego z celów 

operacyjnych, a mianowicie: 

Cel strategiczny 1. Wzrost atrakcyjności gospodarczej gminy 

Tabela Nr 1 Cel operacyjny 1.1. Poprawa jakości powiązań komunikacyjnych 

Tabela Nr 2 Cel operacyjny 1.2. Ochrona środowiska przyrodniczego 

Tabela Nr 3 Cel operacyjny 1.3. Wspieranie gospodarki opartej na lokalnych zasobach 

Tabela Nr 4 Cel operacyjny 1.4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój oferty 

turystycznej 



 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości usług społecznych i kulturalnych oraz rewitalizacja                 

i integracja społeczna 

Tabela Nr 5 Cel operacyjny 2.1. Rozwój usług oświaty, kultury i oferty sportowo-

rekreacyjnej 

Tabela Nr 6 Cel operacyjny 2.2. Wzrost aktywności i integracji społecznej 

Tabela Nr 7 Cel operacyjny 2.3. Rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców 

gminy 

Tabela Nr 8 Cel operacyjny 2.4. Wzrost poczucia bezpieczeństwa 

 

Cel strategiczny 3. Poprawa promocji i współpracy 

Tabela Nr 9 Cel operacyjny 3.1. Promocja wewnętrzna i turystyczna 

Tabela Nr 10 Cel operacyjny 3.2. Pozyskiwanie inwestorów i nowych mieszkańców 

Tabela Nr 11 Cel operacyjny 3.3. Rozwój form współpracy 

 

Analiza stanu realizacji Programu w latach 2015-2018 generalnie potwierdza 

prawidłowość wyznaczenia działań i zadań w ramach poszczególnych celów operacyjnych                   

w celu osiągnięcia określonych celów strategicznych. System wdrażania i monitoringu na 

poziomie operacyjnym zapewnia wprowadzanie aktualizacji w zapisach Programu stosownie 

do możliwości aplikowania o dofinansowanie zadań ze środków zewnętrznych,                                    

w szczególności ze środków Unii Europejskiej, a także z uwagi na konieczność rozwiązywania 

nowych społecznie ważnych problemów. 

 

Gródek, dnia 19 kwietnia 2019 r. 
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