
ZARZĄDZENIE Nr 8/2011 
BURMISTRZA MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 15 marca 2011 r. 
 
w sprawie: Powołania Zespołu  ds. analizy instytucjonalnej miasta Podkowa 
Leśna 
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z dnia 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) zarządzam co 
następuje: 
 
 

§ 1 
Powołuję Zespół ds. analizy instytucjonalnej w składzie: 

1. Maria Górska – Sekretarz Miasta 
2. Maria Ostrowska – Skarbnik Miasta 
3. Katarzyna Kowalewska – Kier. Referatu Gospodarki Miejskiej 
4. Małgorzata Wdowiak-Wojtków – Kier. Referatu Planowania i Rozwoju 

Miasta 
5. Grzegorz Lewandowski – Kier. Referatu Inwestycji 
6. Halina Sławecka – Kier. USC /ds. kadr 
7. Adriana Skajewska – Główny Specjalista 

§ 2 
Zespół dokona analizy instytucjonalnej określającej stadia rozwoju 
instytucjonalnego w pięciu obszarach zarządzania. Zespół będzie działał 
wspólnie, uzgadniając wspólne wyniki analizy. 
W celu prawidłowej realizacji zadań zespół będzie współpracował z 
pozostałymi pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych miasta. 
Harmonogram realizacji prac stanowi załącznik do zarządzenia. 

§ 3 
Koordynację prac Zespołu powierza się p. Marii Górskiej – Sekretarz Miasta. 
 

     § 4 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 
   Burmistrz Miasta 
   Podkowy Leśnej 

  /-/ 
 Małgorzata Stępień-Przygoda  

 



 
 
 
 
 

HARMONOGRAM PRAC (15-31 marca 2011 r.; 13 dni roboczych) 

Opis zadań do wykonania Zakres i sposób realizacji  Termin 
realizacji   

1. Zespół analityczny - 
powołany 

Zespół analityczny powołany 
zarządzeniem wewnętrznym, 
określającym skład i zakres prac 
zespołu.  

do 15 .03. 

2. Analiza instytucjonalna, 
określająca stadia rozwoju 
instytucjonalnego w pięciu 
obszarach zarządzania - 
przeprowadzona 

Zespół będzie działać wspólnie, scalenie 
i uzgadnianie wyników analizy jest 
dokonywane przez cały zespół. 
Osoby z Zespołu powinny otrzymać 
wsparcie od wszystkich pracowników 
Urzędu, jednostek organizacyjnych i 
pomocniczych na etapie prowadzenia 
analizy. Analiza jest wykonywana z 
użyciem aplikacji komputerowej. 

do 25.03. 

3. Stadia rozwoju 
instytucjonalnego– określone 

Po opracowaniu diagnozy stanu 
obecnego Zespół wspólnie z 
Burmistrzem Miasta  określa przyszłe 
stadia rozwoju instytucjonalnego, 
optymalne dla  miasta. 

do 29.03. 

4. Plan Rozwoju 
Instytucjonalnego (PRI) - 
opracowany 

PRI określa obszary/kryteria o 
kluczowym znaczeniu dla miasta, które 
mają być doskonalone w pierwszej 
kolejności. Do wybranych obszarów 
kluczowych dobiera się odpowiednie 
narzędzia zarządzania. 

do 31.03. 

 


