
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2019  roku 

Karta celów –  referat/ stanowisko: Referat Rozwoju Gospodarczego/Inspektor ds. drogownictwa 
Lp.  Cel strategiczny 

- 1 - 
Cel operacyjny 

- 2 -  
Zadanie 

- 3 - 
Produkt  

- 4 -  
Miernik  

- 5 - 
Wskaźnik  

- 6 - 
1 Podniesienie jakości i 

rozbudowa dróg, obiektów 
mostowych oraz infrastruktury 
w drogach gminnych a także 
regulacja ich stanów 
prawnych. Organizacja ruchu 
na drogach gminnych. 

Przeprowadzanie  
okresowych  kontroli  
stanu  dróg  i 
drogowych  obiektów 
inżynierskich oraz 
przepraw promowych, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem ich 
wpływu  na  stan  
bezpieczeństwa  
ruchu  drogowego 

Nadzór i kontrola 
dokumentacji 
powykonawczej 

Dokumentacja „roczny 
przegląd dróg i obiektów 
mostowych” 

Liczba wykonanych ocen – 
planowana wartość: 1 

Wytworzone dokumenty 
100% 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 
drogach gminnych 

Wydawanie opinii oraz 
zatwierdzanie stałych i 
czasowych projektów 
organizacji ruchu 

Opinia Liczba wydanych 
dokumentów (wartość 
planowana na koniec 
2020r.): 35 

Wytworzone dokumenty 
100% 

Rozbudowa 
infrastruktury w 
pasach dróg gminnych 

Wydawanie decyzji 
lokalizacyjnych  

Decyzja, pismo Liczba wydanych 
dokumentów (wartość 
planowana na koniec 
2020r.): 90 

Wytworzone dokumenty 
100% 

Naliczanie opłat za 
zajęcie pasa drogowego 
oraz umieszczenie 
urządzeń infrastruktury 
w asie drogowym  

Decyzja, pismo Liczba wydanych 
dokumentów (wartość 
planowana na koniec 
2020r.): 90 

Wytworzone dokumenty 
100% 

Umożliwianie 
mieszkańcom gminy 
wjazdu na posesje z 

Wydawanie opinii 
odnośnie lokalizacji 
zjazdy z drogi gminnej 

Decyzja, pismo Liczba wydanych 
dokumentów (wartość 
planowana na koniec 

Wytworzone dokumenty 
100% 



 

 

 

 

 

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 

drogi gminnej 2020r.): 20 

Regulacja stanów 
prawnych dróg 
gminnych 

Sporządzanie projektów 
uchwał 

Uchwały Rady Gminy Liczba sporządzonych 
dokumentów b 
planowana na koniec 
2020r.): 100% 

Wytworzone dokumenty 
100% 


