
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2019  roku 

 
Karta celów –  referat/ stanowisko inspektor ds. projektów i rewitalizacji 

 

Lp. 
Cel strategiczny 

- 1 - 
Cel operacyjny 

- 2 - 
Zadanie 

- 3 - 
Produkt 

- 4 - 
Miernik 

- 5 - 
Wskaźnik 

- 6 - 

1 

Gmina Santok 
przyjazna mieszkańców 
poprzez stworzenie 
odpowiednich i 
bezpiecznych 
warunków życia w 
zakresie infrastruktury 
drogowej.  

Rozwój 
infrastruktury 
komunikacyjnej: 
- poprawa i 
rozbudowa 
infrastruktury 
drogowej 
 

Modernizacja drogi 
wewnętrznej działka nr 36 i 
52 w miejscowości Santok 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
umowa o 
dofinansowanie 
realizacji 
projektu  

Ilość podpisanych 
umów o 
dofinasowanie 
projektu 
 
Ilość złożonych 
wniosków o płatność 
 
Ilość złożonych 
sprawozdań 
 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 

Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1406F w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
umowa o 
dofinansowanie 
realizacji 
projektu 

Ilość podpisanych 
umów o 
dofinasowanie 
projektu 
 
Ilość złożonych 
wniosków o płatność 
 
Ilość złożonych 
sprawozdań 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 

2 
Gmina Santok 
atrakcyjna turystycznie  

Zagospodarowanie 
przestrzeni 
grodziska w 
miejscowości 
Santok poprzez 
stworzenie ścieżki 
edukacyjnej wraz z 
elementami małej 
architektury  

 
Rewitalizacja 
zdegradowanych obszarów 
miejscowości Santok – etap I: 
zagospodarowanie terenu 
historycznego grodziska w 
Santoku 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
umowa o 
dofinansowanie 
realizacji 
projektu 

Ilość podpisanych 
umów o 
dofinasowanie 
projektu 
 
Ilość złożonych 
wniosków o płatność 
 
Ilość złożonych 
sprawozdań 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 



 

 

 

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 

 

3 

Gmina Santok 
zapewniająca 
mieszkańcom 
odpowiednie warunki 
związane z edukacją 
przedszkolną io szkolną  

Likwidacja barier 
związanych z 
brakiem 
odpowiedniej ilości 
placówek 
przedszkolnych oraz 
infrastruktury 
sportowej w 
placówkach 
szkolnych  

Przedszkolaki bliżej szkoły. 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
umowa o 
dofinansowanie 
realizacji 
projektu 

Ilość podpisanych 
umów o 
dofinasowanie 
projektu 
 
Ilość złożonych 
wniosków o płatność 
 
Ilość złożonych 
sprawozdań 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 

Budowa Sali gimnastycznej w 
Janczewie 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
umowa o 
dofinansowanie 
realizacji 
projektu 

Ilość podpisanych 
umów o 
dofinasowanie 
projektu 
 
Ilość złożonych 
wniosków o płatność 
 
Ilość złożonych 
sprawozdań 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 


