
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2019  roku 

Karta celów –  referat/ stanowisko RGOŚiGK -   Podinspektor ds. ochrony i kształtowania środowiska  

Lp.  Cel strategiczny 
- 1 - 

Cel operacyjny 
- 2 -  

Zadanie 
- 3 - 

Produkt  
- 4 -  

Miernik  
- 5 - 

Wskaźnik  
- 6 - 

1 
 

 
 
 
 
 
 
Podniesienie jakości  i ochrona 
środowiska naturalnego oraz 
racjonalne zagospodarowanie 
przestrzeni  
Współpraca ze 
społecznościami lokalnymi i 
regionalnymi. 

Utrzymanie urządzeń 
melioracji 
szczegółowych 
należących do zadań 
gminy  

-  gospodarowanie 
zasobami wodnymi 
służącymi zaspokojeniu 
potrzeb ludności, 
gospodarki, ochronie 
wód i środowiska  
 

Ilość sporządzonych 
dokumentów, zarządzeń,  
decyzji, uchwał, 
postanowień 

liczba  wydanych w 
terminie dokumentów w 
stosunku do liczby 
złożonych wniosków -  
planowana wartość – 100 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 

Zlecenie badań fizyko-
chemicznych wód 
podziemnych oraz 
gazu 
składowiskowego oraz 
pomiaru osiadania 
składowiska 
zrekultywowanego w 
ramach monitoringu 
poeksploatacyjnego  

- Nadzór i kontrola nad 
systemem  
-prowadzenie spraw 
związanych z 
wyznaczeniem stref 
ochronnych dla 
gminnych ujęć wody, 
 

Liczba wydanych zleceń,  liczba zrealizowanych 
zadań  w stosunku do 
liczby planowanych zadań  
w 2020 roku -  planowana 
wartość – 100% 

Wytworzone dokumenty 

Wnoszenie opłat 
środowiskowych za 
wprowadzanie wód 
opadowych do 
kanalizacji deszczowej 
z terenów ulic 
gminnych  

Nadzór i kontrola nad 
wnoszeniem opłat z 
tytułu decyzji  

Decyzje, postanowienia  Ilość  wydanych 
pozwoleń, decyzji 

Przeprowadzone kontrole, 
wydane zaświadczenia 

Wykonywanie 
ocen/ekspertyz stanu 
zdrowotnego drzew w 

Nadzór i kontrola nad 
oceną stanu drzew  

Nakazy, Decyzje liczba wykonanych 
ocen/ekspertyz -  
planowana wartość – 1  

Wytworzone dokumenty 



 

Legenda: 

1. Wynika z art. 7 ust. o samorządzie 

2. Wynika z ustaw i rozporządzeń oraz strategii i planów jednostki 

3. Wynika z zakresu czynności, upoważnień, pełnomocnictw 

4. Decyzja administracyjna/ uchwała, projekt uchwały/ protokół 

5. Liczba przygotowanych produktów 

6. Liczba przygotowanych terminowo produktów do liczby wszystkich przygotowanych produktów 

 

ramach 
prowadzonych 
postępowań 
administracyjnych 
oraz wydanie decyzji o 
wycince drzew 

 Zapewnienie 
funkcjonowania 
systemu informacji o 
środowisku 

Nadzór i kontrola nad 
systemem informacji o 
środowisku  

zlecenia, umowy wniesienie opłaty za 
licencję programu w 
wysokości obowiązującej  
w roku 2020  -  
planowana wartość – 1  
 

Otrzymana licencja 

Udzielanie dotacji 
celowych na 
dofinansowanie zadań 
z zakresu ochrony 
środowiska i 
gospodarki wodnej: 
zakup stacji 
uzdatniania wody i 
studni wierconych  

Nadzór i kontrola nad 
rozpatrzeniem 
wniosków  

Uchwały, Umowy, Ilość wytworzonych 
dokumentów 

Liczba podpisanych umów 
o udzieleniu dotacji 


