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ZARZĄDZENIE NR 3493/2013
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2013-12-03

w sprawie powołania Koordynatorów programów realizujących Strategię Rozwoju 
Krakowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), zarządza się co następuje:

§ 1
Słownik pojęć:

1. Dziedzina zarządzania – jednolity pod względem merytorycznym obszar działań Gminy 
Miejskiej Kraków, obejmujący zbliżony przedmiotowo zakres usług publicznych: (1) 
przestrzeń i architektura, (2) transport i komunikacja, (3) gospodarka komunalna, (4) 
ochrona środowiska, (5) oświata i wychowanie, (6) bezpieczeństwo publiczne, (7) 
mieszkalnictwo, (8) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, (9) sport i rekreacja, (10) 
zdrowie, (11) pomoc społeczna, (12) przedsiębiorczość, (13) społeczeństwo obywatelskie, 
(14) turystyka i promocja, (15) nauka i technologie informatyczne.

2. Instrukcja opracowywania Programów – przyjęte odrębnym aktem kierowania 
wytyczne dla opracowywania Programów realizujących Strategię Rozwoju Krakowa.

3. Koordynator dziedziny - osoba powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa,  
odpowiedzialna za identyfikację, gromadzenie i analizę danych niezbędnych do 
zarządzania Dziedzinami zarządzania.

4. Koordynator programu – kierujący komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub 
miejską jednostką organizacyjną koordynującą Program, wskazany przez Prezydenta 
Miasta Krakowa w zarządzeniu o przystąpieniu do opracowania Programu. Do zadań 
Koordynatora programu należy opracowanie, koordynacja realizacji oraz monitorowanie 
Programu.

5. Program - przyjęty aktem kierowania dokument planowania średniookresowego (czasem 
także długookresowego), będący podstawowym instrumentem realizacji Strategii 
Rozwoju Krakowa.

6. Wskaźniki kontekstowe – wskaźniki obrazujące trendy i zjawiska postrzegane jako 
miary charakteryzujące stan i dynamikę rozwoju Dziedziny/Dziedzin zarządzania 
obrazujących istotne aspekty sytuacji społeczno – gospodarczej Gminy Miejskiej Kraków. 
Wartość wskaźników kontekstowych zależna jest od zespołu czynników wewnętrznych i 
zewnętrznych w makroskali, dlatego przyjmuje się, że wpływ działań samorządu na ich 
wartości jest żaden lub niewielki - zwłaszcza w perspektywie średniookresowej. 
Wskaźniki kontekstowe mogą służyć do benchmarkingu, w tym do porównań z innymi 
miastami referencyjnymi. (np.: demografia, stopa bezrobocia, uwarunkowania 
przyrodniczo – klimatyczne, struktura wykształcenia mieszkańców, liczba osób 
niepełnosprawnych, etc.).

7. Wskaźniki strategiczne – wskaźniki, których wartość jest – lub powinna być - zależna od 
działań samorządu. Wskaźniki strategiczne są najczęściej wskaźnikami rezultatu, 
definiowane są dla poszczególnych Dziedzin zarządzania i wykorzystywane są do oceny 
stopnia osiągnięcia średnio lub długofalowych celów Strategii Rozwoju Krakowa, w 
szczególności celów (deklaracji wyników) Programów (np. % odpadów poddanych 
recyklingowi, zmiana poczucia bezpieczeństwa, ocena jakości usług transportowych, 
odsetek maturzystów, którzy zdali maturę z matematyki z oceną ≥ dobrą….).
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§ 2
1. Powołuje się Koordynatorów programów w osobach kierujących komórkami 

organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

2. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji przez kierującego komórką organizacyjną 
Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostką organizacyjną albo likwidacji, podziału 
lub połączenia komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa lub miejskiej jednostki 
organizacyjnej – Koordynatorem danego Programu zostaje następca na stanowisku 
kierującego komórką organizacyjną Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostką 
organizacyjną albo ten z kierujących utworzoną lub wydzieloną komórką organizacyjną 
Urzędu Miasta Krakowa lub miejską jednostką organizacyjną, w którego kompetencji 
znajduje się dany Program, z uwzględnieniem ust. 3.

3. Powierzenie koordynacji Programem każdorazowo zatwierdza Dyrektor Magistratu, 
którego upoważnia się do aktualizacji załącznika do niniejszego Zrządzenia.

§ 3
1. Zobowiązuje się Koordynatorów programów do podjęcia działań w celu aktualizacji 

obowiązujących Programów, tak aby były zgodne z wytycznymi Instrukcji 
opracowywania programów.

2. Zobowiązuje się Koordynatorów programów do wyznaczenia terminów aktualizacji, o 
której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

3. Koordynatorzy programów współpracować będą z Koordynatorami dziedzin w zakresie 
identyfikacji lub określenia Wskaźników kontekstowych i Wskaźników strategicznych 
istotnych z punktu widzenia Programu.

4. Koordynatorzy programów prześlą informacje, o których mowa w ust. 1 do Wydziału 
Rozwoju Miasta do dnia 31 grudnia 2013 r.

5. Wydział Rozwoju Miasta przygotuje szczegółowy harmonogram aktualizacji Programów 
do dnia 31 stycznia 2014 r.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju 
Miasta Krakowa.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


