
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2019  roku 

Karta celów –  referat/ stanowisko RGOŚiGK -   Podinspektora ds. rolnictwa  
Lp.  Cel strategiczny 

- 1 - 
Cel 

operacyjny 
- 2 -  

Zadanie 
- 3 - 

Produkt  
- 4 -  

Miernik  
- 5 - 

Wskaźnik  
- 6 - 

1 Efektywne zarządzanie 
gospodarką komunalną  i 
mieszkaniową 

Nadzór i kontrola 
nad systemem 
ochrony przez 
bezdomnymi 
zwierzętami 

-prowadzenie postępowań w sprawie 
czasowego odebrania zwierząt, 
-opracowywanie projektu program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt, a 
także jego realizowanie po przyjęciu przez 
Radę, 
-prowadzenie stałej współpracy z 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii   w 
Gorzowie Wlkp. oraz instytucjami i 
podmiotami gospodarczymi podlegającym 
przepisom ustawy, a także z organizacjami 
społecznymi zajmującymi się opieką nad 
zwierzętami, w granicach kompetencji 
gminy, 
-prowadzenie współpracy z podmiotami 
świadczącymi na rzecz gminy usługi w 
zakresie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz realizującymi gminny 
program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu 
bezdomności zwierząt, 
-prowadzenie postępowań w sprawach 
związanych z utrzymywaniem psów ras 
uznanych za agresywne, wydawanie 

Ilość sporządzonych 
dokumentów, 
zarządzeń,  decyzji, 
umów, uchwał 

 łączna liczba 
bezpańskich psów 
zaadoptowanych i 
przewiezionych do 
schroniska w stosunku 
do łącznej liczby 
bezpańskich psów 
wyłapanych lub 
dostarczonych do 
kojca do czasowego 
przetrzymania zwierząt 
-  planowana wartość – 
100% 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 



zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznanej 
za agresywną, 
-prowadzenie rejestru właścicieli psów ras 
uznanych za agresywne, 
-współdziałanie z dzierżawcami lub 
zarządcami obwodów łowieckich w 
zagospodarowaniu łowieckim obszarów 
gminy,  
-prowadzenie mediacji w sprawach 
odszkodowań za szkody wyrządzone przez 
zwierzynę łowną, 
-przyjmowanie i przekazywanie do Inspekcji 
Weterynaryjnej zgłoszeń  o podejrzeniu 
choroby zakaźnej zwierząt, 
-wyznaczanie biegłego do wyceny zwierząt 
zabijanych lub padłych w związku  z 
wystąpieniem choroby zaraźliwej, 
-finansowanie akcji stosowania środków 
ochronnych i nadzoru na obszarze Gminy 
zwalczających chorobę zaraźliwą, 
-koordynowanie na terenie gminy akcji 
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, 
-prowadzenie współpracy z Powiatowym 
Lekarzem Weterynarii w zakresie realizacji 
zadań gminy wynikających z ustawy o 
ochronie zdrowia zwierząt, 
-prowadzenia spraw związanych z 
rozrodem zwierząt gospodarskich, 
zaopatrzeni w rozpłodniki, kontrolowanie 
punktów kopulacyjnych  i inseminacyjnych 
w terenie, 
-przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu 
organizmów kwarantannowych  i 
przekazywaniu tej informacji 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
roślin  i nasiennictwa, 
 



 

 

 

2 Zarządzanie 
Cmentarzami gminnymi 

Nadzór i kontrola 
nad systemem 
zarządzania 
cmentarzami 
komunalnymi 

-zakładanie i rozszerzanie cmentarzy 
komunalnych, 
-wydawanie decyzji o przeznaczeniu terenu 
cmentarnego na inny cel po upływie40 lat 
od ostatniego pochowania,  
-utrzymanie i zarządzanie cmentarzami 
komunalnymi,  
-opracowywanie projektów regulaminów, 
zarządzeń i innych regulacji prawnych 
dotyczących cmentarzy komunalnych, 
sprawowanie kontroli przestrzegania i 
stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach na terenie 
gminy  

Protokoły, wydane 
zaświadczenia 

ilość kontroli stanu 
realizacji usług 
przeprowadzonych w 
ciągu roku -  
planowana wartość – 
60 

Wytworzone 
dokumenty 

3 Ochrona rośli, 
szacowanie strat w 
gospodarstwach rolnych 
spowodowanymi 
klęskami żywiołowymi, 
stała współpraca z 
rolnikami i jednostkami  
rolniczymi,  

Zapewnienie 
wysokiej jakości 
usług 

-przyjmowanie zawiadomień o 
wystąpieniu organizmów kwarantannowych  
i przekazywaniu tej informacji 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 
roślin  i nasiennictwa, 
-prowadzenie w zakresie kompetencji 
gminy współpracy z wojewódzkim 
inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa, 
-prowadzenie spraw związanych z 
wydawaniem zezwolenia na uprawę maku  i 
konopi, 
-sprawowanie nadzoru nad uprawami maku 
i konopi, 
- prowadzenie postępowań w sprawach 
wydania nakazu zniszczenia upraw mak  i 
konopi, 
 

Nadzór i kontrola nad 
ochroną roślin i 
współpraca z 
rolnikami  

Ilość wytworzonych 
dokumentów 

Przeprowadzone 
kontrole 



 

 

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 

 


