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ZARZĄDZENIE Nr 34/2013
Starosty Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

w sprawie: ustalenia procedury ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia warunków do oceny skuteczności i efektywności wdrażania Strategii

Rozwoju Powiatu Nowodworskiego, ustala się procedurę ewaluacji strategii, która stanowi

załącznik do zarządzenia.

§ 2. 1. Ewaluację Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego przeprowadza SIę przy

zastosowaniu wskaźników określonych w zarządzeniu o powołaniu zespołu ds. ewaluacji

strategii:

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat nowodworski;

2) staroście - należy przez to rozumieć starostę nowodworskiego;

3) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Maz.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi powiatu nowodworskiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik
do zarządzenia nr 3412013
Starosty Nowodworskiego
z dnia 27 sierpnia 2013 r.

PROCEDURA EWALUACJI
STRATEGII ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO

Wykonawca działania Działanie Dokument/zapis Termin Uwagi/Wytyczne
w ramach procedury realizacji

Starosta Powołanie zespołu ds. ewaluacji Zarządzenie starosty Zarządzenie przygotowane przez Wydział
Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
(parafowane przez radcę prawnego przed
podpisaniem przez starostę). W zarządzeniu
określone zostaną wskaźniki ewaluacji strategii.

Przewodniczący zespołu Przesłanie pisma do kierowników komórek Pisma zatwierdzone W pismach zostanie określone, które komórki
ds. ewaluacji organizacyjnych Starostwa ws. raportów przez starostę organizacyjne Starostwa są zobowiązane do

cząstkowych z wdrożenia strategii sporządzenia raportów cząstkowych, a które
i wskaźników ewaluacji przesyłają jedynie informacje o wskaźnikach

ewaluacji, a także zakres informacji, które
Przesłanie zaproszeń do radnych powiatu, Pisma zatwierdzone komórki organizacyjne Starostwa są
samorządów gminnych, przeds iębiorców, przez starostę zobowiązane pozyskać od jednostek
NGO organizacyjnych powiatu.

Zespół ds. ewaluacj i Opracowanie ankiety ewaluacyjnej na Projekt ankiety Treść ankiety odnosi się bezpośrednio do celów
podstawie obowiązującej strategii ewaluacyjnej strategii, jej priorytetów oraz przyjętych

wskaźników rozwoju - ilościowych
ijakościowych

Starosta Zatwierdzenie ankiety ewaluacyjnej dla Zarządzenie starosty Wraz z zatwierdzeniem treści ankiety,
mieszkańców powiatu podejmowana jest decyzja odnośnie sposobu jej

dystrybucji
Zespół ds. ewaluacji oraz Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej
ankieterzy wśród mieszkańców powiatu
Zespół ds. ewaluacji Analiza ankiet ewaluacyjnych Raport z badania

--- _. ankietowego ---.__ .

Kierownicy określonych Przekazanie Zespołowi ds. ewaluacji Raporty cząstkowe
komórek organizacyjnych raportów cząstkowych z wdrożenia strategii
Starostwa, a także wraz z informacją o osiągni9ty~~,--_- ..-



--_.
kierownicy jednostek bezpośrednich rezultatach oraz
powiatowych za długofalowych efektach i wartościach
pośrednictwem wskaźników ewaluacji.
właściwych komórek
Starostwa
Zespół ds. ewaluacji Analiza przesłanych raportów - Pisemne wystąpienie

akceptacjalzwrot do uzupełnienia lub o uzupełnienie raportów
wyjaśnienia.

Kierownicy komórek Przekazanie poprawionych/uzupełnionych Poprawione raporty
organizacyjnych Starostwa raportów cząstkowych z wdrożenia strategii!

informacji o wskaźnikach ewaluacji
Zespół ds. ewaluacji Ocena/weryfikacja realizacji zadań Wstępna wersja robocza Wersja robocza raportu uwzględnia raport

wykonywanych w ramach strategii, raportu ewaluacyjnogo z ankiety ewaluacyjnej oraz skonsolidowane
osiągniętych wskaźników oraz do dalszych prac raporty cząstkowe i zweryfikowane wartości
długoterminowych efektów wdrożenia wskaźników ewaluacji
(oddziaływań)

Zespół ds. ewaluacji Opracowanie raportu końcowego z ewaluacji Projekt raportu
strategii, rekomendacje modyfikacj i z ewaluacji strategii
/uzupełnienia wskaźników

Zarząd Powiatu Analiza, zatwierdzenie raportu z ewaluacji uchwała Zarządu Raport ewaluacyjny może stanowić podstawę
strategii, decyzje wynikające z rekomendacji Powiatu do zarządzenia modyfikacji/aktualizacji
Zespołu strategii rozwoju powiatu

Starosta Przesłanie raportu z ewaluacji strategii Analiza raportu przez komisje
Radzie Powiatu

Rada Powiatu Podjęcie uchwały ws. przyjęcia raportu Uchwała Rady Powiatu
z ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu
Nowodworskiego
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