
ZARZĄDZENIE Nr 162/2012 

PREZYDENTA MIASTA TARNOWA 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

 

w sprawie określenia priorytetowych kierunków rozwojowych do 2015 r. –  

Program „Tarnów 2015” 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

W związku z uchwałą Nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie „Strategii Rozwoju Miasta – Tarnów 2020” określa się priorytetowe cele 

i przedsięwzięcia strategiczne w okresie do 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

niniejszego zarządzenia, zwanym dalej Programem „Tarnów 2015”. 

 

§ 2. 

 

1. Wyznacza się koordynatorów poszczególnych celów oraz osoby odpowiedzialne za 

realizację danych przedsięwzięć i osiągnięcie zakładanych wartości mierników ujętych 

w Programie „Tarnów 2015”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Osoby wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia jako odpowiedzialne za 

realizację poszczególnych przedsięwzięć obejmują funkcję Kierowników Projektu. 

 

3. Kierownicy Projektów powołują Zespoły Projektowe w celu realizacji przedsięwzięcia, 

którym kierują. 

 

4. Kierownicy Projektów wraz z Zespołem Projektowym przygotowują pełną 

charakterystykę przedsięwzięcia zgodnie z Kartą Projektu, stanowiącą załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

5. Kierownicy Projektów, zobowiązani są do planowania, realizacji oraz prowadzenia 

bieżącej kontroli merytorycznej i niezbędnych korekt związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, przez cały okres jego realizacji oraz przygotowywania danych i raportów 

z przebiegu ich realizacji w szczególności pod potrzeby aplikacji Balanced Scorecard. 

 

6. Kierownicy Projektów zobowiązani są do raportowania, na koniec każdego kwartału 

(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału), do 

Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Planowania Strategicznego w Centrum Rozwoju 

Miasta w Urzędzie Miasta Tarnowa postępu prac na Karcie Zaawansowania Projektu, 

stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

7. Dyrektor Centrum Rozwoju w Urzędzie Miasta Tarnowa przedkłada do Najwyższego 

Kierownictwa syntetyczne raporty z wykonania przedsięwzięć w nadzorowanych 

obszarach do końca miesiąca następującego po ostatnim miesiącu kwartału. 



 

8. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Planowania Strategicznego w Centrum Rozwoju 

Miasta monitoruje proces wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych Programem „Tarnów 

2015” przy wykorzystaniu narzędzia Balanced Scorecard oraz na bieżąco analizuje 

stopień wykonania przedsięwzięć, a w sytuacjach opóźnień bądź odchyleń składa raport 

Dyrektorowi Centrum Rozwoju Miasta. 

 

9. Koordynatorzy nadzorują Kierowników Projektów, oceniają stopień zaawansowania prac 

oraz kontrolują zaawansowanie poszczególnych celów i przedsięwzięć ujętych 

w Programie „Tarnów 2015” z wykorzystaniem narzędzia Balanced Scorecard. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 247/2008 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie określenia priorytetowych kierunków rozwojowych do 2010 r. - Program „Tarnów 

2010”  wraz z późniejszymi zmianami. 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 


