
 1 

Zalacznik Nr 1 
do Instrukcji monitorowania realizacji zadan inwestycyjnych 

SCHEMAT  MONITOROWANIA REALIZACJI ZADAN INWESTYCYJNYCH 

 Zadanie Odpowiedzialni 
Termin 

wykonania Opis zadania 

1 2 3 4 

1. Wieloletnie i roczne harmonogramy 
rzeczowo- finansowe dla zadan ujetych 
w Budzecie Miasta 

Jednostki Realizujace 
 

Razem ze 
zgloszeniem 
zadan do projektu 
budzetu Miasta; 
Aktualizacja - 
2 tygodnie po 
uchwaleniu 
budzetu Miasta 

Jednostki Realizujace – opracowuja  i przekazuja do Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta parafowane 
przez Jednostki Koordynujace wieloletnie harmonogramy rzeczowo- finansowe na zalaczniku Nr 3 oraz  
roczne harmonogramy rzeczowo-finansowe na zalaczniku Nr 4 – dla kazdego zadania inwestycyjnego 
zglaszanego do projektu budzetu Miasta  (z wyjatkiem zakupów inwestycyjnych i zadan priorytetowych 
Rad Dzielnic). 
Harmonogramy zadan, dla realizacji których konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnych  
(decyzji lokalizacyjnych i o pozwoleniu na budowe)  winny byc podpisane przez Dyrektora Wydzialu 
Archite ktury i Urbanistyki. 
Harmonogramy zadan, dla realizacji których niezbedne jest pozyskanie prawa do terenu winny byc 
podpisane przez Dyrektora Wydzialu Skarbu Miasta. 

Jednostki Realizujace 

 
wg  harmonogramu 
 
 
 
do 5 dnia kazdego 
miesiaca 
 

Jednostki Realizujace: 
-realizuja zadania inwestycyjne zgodnie z rocznymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi; 
-przygotowuja stosowne wnioski o zmianach w budzecie na zal. Nr 9 i przekazuja je do: 
• Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta dla inwestycji, 
• Wydzialu Budzetu Miasta dla zakupów inwestycyjnych. 
-opracowuja i przekazuja do Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta, miesieczna informacje o realizacji 
zadan inwestycyjnych ujetych w budzecie Miasta na zal. Nr 5,  a dla zadan realizowanych w trybie LII – 
na zal. Nr 5a 

- opracowuja i przekazuja do Wydzialu Budzetu Miasta miesieczna informacje o realizacji zakupów 
inwestycyjnych na zal. nr 5b. 

Wydzial Strategii i Rozwoju 
Miasta 4 dni 

Wydzial Strategii i Rozwoju Miasta opiniuje wnioski dotyczace zmian w zadaniach inwestycyjnych 
skladane przez wydzialy UMK i jednostki realizujace i przekazuje  do Wydzialu Budzetu Miasta. 

Wydzial Skarbu Miasta 

do 5 dnia kazdego 
miesiaca 
 
realizacja ciagla 
 

Wydzial Skarbu Miasta przesyla do Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta informacje o pozyskaniu terenu 
na zadaniach realizowanych przez GS  na zal. Nr 6. 
 
W przypadku koniecznosci pozyskania lokali zamiennych Wydzial Skarbu przesyla do Wydzialu 
Mieszkalnictwa stosowna informacje.  

2. Realizacja zadan inwestycyjnych 

Wydzial Architektury 
i Urbanistyki 

na  wniosek 
Wydzialu Strategii  
i Rozwoju 

Wydzial Architektury i Urbanistyki przesyla do Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta informacje o 
podjetych dzialaniach majacych na celu wydanie decyzji lokalizacyjnych na zal. Nr 7 lub decyzji o 
pozwoleniu na budowe na zal. Nr 8 dla zadan strategicznych i programowych, dla których takie dzialania 
sa planowane w roku budzetowym.  
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 Zadanie Odpowiedzialni Termin 
wykonania 

Opis zadania 

1 2 3 4 

3. Informacja o zmianach w budzecie Wydzial Budzetu Miasta realizacja ciagla  

Wydzial Budzetu Miasta przesyla do Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta: 
-uaktualniony na koniec  kazdego miesiaca  plan budzetu po zmianach,  
-wykaz zarzadzen Prezydenta Miasta Krakowa i uchwal  Rady Miasta Krakowa wprowadzajacych zmiany 
w zakresach rzeczowych  i finansowych zadan inwestycyjnych. 

4. Monitoring realizacji zadan inwestycyjnych 
Wydzial Strategii i Rozwoju 
Miasta realizacja ciagla  

Wydzial Strategii i Rozwoju Miasta monitoruje przebieg przygotowania i realizacji  inwestycji ujetych  
w  budzecie Miasta i prowadzi bank informacji nt. realizowanych inwestycji w oparciu o: 

-roczne harmonogramy rzeczowo- finansowe zal. Nr 4, 
-miesieczna informacje z realizacji zadan inwestycyjnych zal. Nr 5, 
-miesieczna informacje z realizacji zadan w trybie LII zal. Nr 5a, 
-udzial  w spotkaniach koordynacyjnych, 
-wizyty w terenie. 

5. Informacja miesieczna 
Wydzial Strategii i Rozwoju 
Miasta 

do 15 kazdego 
miesiaca 
poczynajac od 
miesiaca marca 
roku budzetowego 

Wydzial  Strategii i Rozwoju Miasta w oparciu o prowadzony monitoring  przygotowuje miesieczna 
zbiorcza informacje  nt.: 
-realizacji inwestycji strategicznych na zal. Nr 11,  zawierajaca szczególowe dane o stanie realizacji 
zakresu rzeczowego i finansowego kazdego zadania strategicznego z okresleniem prognozy realizacji 

 do konca roku budzetowego, wykaz zadan, na których wystepuja problemy z podaniem przyczyn  ich 
wystapienia oraz stan zaawansowania pozyskiwania prawa do terenu i przekazuje ja Pelnomocnikowi 
Prezydenta ds. Realizacji Inwestycji Strategicznych (zgodnie z pkt II.9a zakresu instrukcji). Pelnomocnik 
przygotowuje wnioski i propozycje dzialan i wraz z przedmiotowa informacja przedstawia do akceptacji 
Prezydentowi Miasta Krakowa. 

-zagrozen wystepujacych w realizacji zadan programowych  i stanu realizacji finansowej zadan 
programowych na zal. Nr 12 i przekazuje ja Dyrektorowi Magistratu (zgodnie z pkt. II.9b. zakresu 
instrukcji). 

6. Weryfikacja Wieloletniego Programu 
Inwestycyjnego 

Wydzial Strategii i Rozwoju 
Miasta raz na kwartal 

W oparciu o zarzadzenia Prezydenta Miasta Krakowa  i uchwaly Miasta Krakowa wprowadzajace zmiany  
w zadaniach inwestycyjnych oraz zaktualizowane harmonogramy wieloletnie Wydzial  Strategii  
i Rozwoju Miasta, weryfikuje raz na kwartal Wieloletni Program Inwestycyjny.  

7. Sprawozdanie roczne Jednostki Realizujace 

do 20.01. roku 
nastepnego po 
okresie 
sprawozdawczym 

Jednostki Realizujace opracowuja i  przekazuja do:  
 -Wydzialu Strategii i Rozwoju Miasta roczne sprawozdania z przygotowania i realizacji inwestycji  
  na zal. Nr 10,  a dla zadan LII na zal. Nr 10a, 
 -Wydzialu Budzetu Miasta Krakowa roczne sprawozdanie z realizacji zakupów inwestycyjnych 
  na zal. Nr 10b 

8. Informacja pólroczna, 
sprawozdanie roczne  

Wydzial Strategii i Rozwoju 
Miasta 

 
 
 
do 05.08. 
do 10.02. roku 
nastepnego po 
okresie 
sprawozdawczym 

Wydzial Strategii i Rozwoju na podstawie informacji i sprawozdan Jednostek Realizujacych opracowuje 
zbiorczo: 
-informacje pólroczna,  
-sprawozdanie roczne 
z realizacji zadan inwestycyjnych ujetych w budzecie Miasta wg stanu na koniec okresu 
sprawozdawczego na zal. Nr 13, a dla zadan LII na zal. Nr 13a   i przekazuje do Wydzialu Budzetu Miasta 

 


