
 
 

ZARZADZENIE NR 1579/2003 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 7 listopada 2003 r. 

 
 

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych” 
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  
Dz. U. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm.)  oraz  Zarzadzenia Nr 34/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia  
8 stycznia 2003 r. w sprawie podzialu na wewnetrzne komórki organizacyjne oraz szczególowego zakresu dzialania 
Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta zarzadza sie, co nastepuje: 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje sie do stosowania „Instrukcje monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych” 
stanowiaca zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 

 
§ 2. 

 
Traci moc uchwala Nr 1244/98  Zarzadu Miasta Krakowa z dnia 1 pazdzie rnika 1998 r. 

w sprawie procedury „Proces inwestycyjny w Gminie”. 
 

§ 3. 
 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
       Prezydent Miasta Krakowa 
              \ - \ 

 
 

 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

 
 Monitorowanie realizacji inwestycji prowadzone jest w Gminie od 1996 r. w oparciu 
o procedure „Proces inwestycyjny w Gminie” i ma za zadanie porzadkowanie trybu realizacji 
inwestycji oraz pozwala na uzyskanie poprawnych, rzetelnych i spójnych informacji dotyczacych 
planowanych i realizowanych zakresów rzeczowych i srodków finansowych, co wyklucza 
niekontrolowana realizacje inwestycji i ogranicza swobode i dowolnosc dzialan w realizacji 
inwestycji. 
Planowanym efektem funkcjonowania monitoringu jest uzyskanie wysokiego procentu realizacji 
inwestycji oraz znajomosc kosztów i etapów realizowanych zadan inwestycyjnych.   
Procedura „Proces inwestycyjny w Gminie”, w oparciu o która prowadzono monitorowanie 
inwestycji jest nieaktualna z uwagi na zmiany organizacyjne w Urzedzie Miasta Krakowa 
(wprowadzone Zarzadzeniem Nr 73/2002 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2002 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Miasta Krakowa), jak równiez zmiany 
w realizacji procesu inwestycyjnego w Gminie w zakresie planowania, programowania, 
przygotowania i realizacji. 
W zwiazku z powyzszym konieczne jest sporzadzenie i zastapienie obowiazujacej procedury 
„Proces inwestycyjny w Gminie” nowym dokumentem pn. „Instrukcja monitorowania realizacji 
zadan inwestycyjnych” umozliwiajacym prawidlowe monitorowanie inwestycji ujetych 
w budzecie Miasta.  
Wprowadzenie „Instrukcji monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych” ma na celu 
uporzadkowanie i uzyskanie kompletnych materialów dotyczacych zadan inwestycyjnych, wzrost 
trafnosci i efektywnosci procesu decyzyjnego na wszystkich etapach oraz utrzymanie kontroli nad 
terminowoscia i kosztami realizowanych inwestycji. 
W „Instrukcji monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych”, w oparciu o wyniki dotychczas 
stosowanego monitoringu procesu inwestycyjnego w Gminie i uzyskane doswiadczenie, 
dostosowano zalaczniki do aktualnych potrzeb monitorowania i sprawozdawczosci z realizacji 
inwestycji.  
W Instrukcji: 
− ograniczono ilosc zalaczników rezygnujac z kart ZP, PR, ZPZ wprowadzajac w zamian 

harmonogram wieloletni, 
− wprowadzono zalaczniki dotyczace pozyskania terenu i wydanych decyzji administracyjnych 

(decyzje lokalizacyjne, pozwolenia na budowe), 
− wprowadzono zalaczniki dotyczace zadan realizowanych w trybie LII (informacja miesieczna 

i sprawozdanie roczne), 
− ograniczono ilosc sprawozdan rezygnujac ze sprawozdania RP, RR, RZ i zestawienia 

tabelarycznego wprowadzajac w zamian jedno sprawozdanie roczne z przygotowania 
i realizacji zadan inwestycyjnych lacznie (z wylaczeniem zakupów i zadan priorytetowych 
Rad Dzielnic – nie podlegajacych monitorowaniu przez Wydzial Strategii i Rozwoju Miasta), 

− wylaczono zasady funkcjonowania Zespolu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych wraz 
z zalacznikami. 

Wszystkie czynnosci w procesie realizacji inwestycji  przedstawiono w Schemacie monitorowania 
realizacji zadan inwestycyjnych. 
„Instrukcja monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych” zapewnia czytelnosc i spójnosc 
dokumentów z innymi wspólzaleznymi przepisami. 


