
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 53.2019 Wójta Gminy Santok 

z dnia 30 grudnia 2019  roku 

Karta celów –  referat/ stanowisko RGOŚiGK -  Zastępca Kierownika Referaty Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - RGKROŚ 

 
Lp.  Cel strategiczny 

- 1 - 
Cel operacyjny 

- 2 -  
Zadanie 

- 3 - 
Produkt  

- 4 -  
Miernik  

- 5 - 
Wskaźnik  

- 6 - 
1 Gospodarka 

nieruchomościami 
 

Zarządzanie mieniem 
komunalnym 

- Sprzedaż 
nieruchomości gminnych 
zgodnie z procedurą 
przetargową, 
- Oddawanie w 
dzierżawę 
nieruchomości 
gminnych. Ustanowienie 
służebności gruntowych 
na gruntach gminnych, 
-  Sprzedaż lokali 
mieszkalnych na rzecz 
najemców 
 

Ilość sporządzonych 
dokumentów 
Ilość złożonych wniosków, 
uchwał, zarządzeń 
  

Ilość sprzedanych 
nieruchomości i lokali, 
Ilość podpisanych  umów 
na dzierżawę, 
liczba  wydanych w 
terminie dokumentów w 
stosunku do liczby 
złożonych wniosków -  
planowana wartość – 100 
 

Liczba wytworzonych 
dokumentów 100 

2 Wodociągi i zaopatrzenie w 
wodę, kanalizację, usuwania i 
oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania 
czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwienia 
odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

Zapewnienie wysokiej 
jakości usług 
komunalnych 

- Ustanawianie 
służebności przesyłu  
- Utrzymanie urządzeń 
melioracji 
szczegółowych 
należących do zadań 
gminy 
- Wnoszenie opłat 
środowiskowych za 
wprowadzanie wód 
opadowych do 

Ilość sporządzonych 
dokumentów, zarządzeń,  
decyzji, umów, uchwał 

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

Liczba wytworzonych 
dokumentów 100 



kanalizacji deszczowej z 
terenów ulic gminnych 
- Wykonywanie 
ocen/ekspertyz stanu 
zdrowotnego drzew w 
ramach prowadzonych 
postępowań 
administracyjnych 
- Zapewnienie 
funkcjonowania systemu 
informacji o środowisku 
-Udzielanie dotacji 
celowych na 
dofinansowanie zadań z 
zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej: budowa stacji 
uzdatniania wody i 
studni wierconych, 
usuwanie azbestu,  
 

3 Gminne budownictwo 
mieszkaniowe 

Zarządzanie mieniem 
komunalnym 

- Oddawanie w najem 
nieruchomości gminnych 
- Przydzielanie lokali z 
zasobu gminy 

Liczba zrealizowanych 
dokumentów 

Liczba wydanych w 
terminie dokumentów  

Liczba wytworzonych 
dokumentów 100 

4 Zieleń gminna i zadrzewienia Zapewnienie wysokiej 
jakości usług 
komunalnych 

Nadzór i kontrola nad 
systemem utrzymania 
zieleni na terenach 
gminnych  

Liczba zleceń, umów, 
decyzji 

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

Wytworzone dokumenty 
100% 

5 Cmentarze gminne Zarządzanie mieniem 
komunalnym 

Nadzór i kontrola nad 
systemem zarządzania 
cmentarzami 
komunalnymi 

Protokoły, wydane 
zaświadczenia 

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

Wytworzone dokumenty 
60 

6 Utrzymanie gminnych Zapewnienie wysokiej Nadzór i kontrola nad Protokoły, zlecenia, Ilość wytworzonych Przeprowadzenie kontroli 



obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz 
obiektów administracyjnych 

jakości usług 
komunalnych 

systemem utrzymania 
obiektów i urządzeń na 
terenie gminy 

umowy dokumentów 

7 Współpraca ze 
społecznościami lokalnymi i 
regionalnymi. 

Zapewnienie wysokiej 
jakości usług  

Doskonalenie 
wewnętrznych regulacji 
prawnych 

Porozumienia, współpraca Ilość wytworzonych 
dokumentów 

Spotkania 

8 Ochrona zwierząt oraz 
zwalczanie chorób zakaźnych, 
ochrona roślin,  

Zapewnienie wysokiej 
jakości usług 

Nadzór i kontrola nad 
systemem ochrony przez 
bezdomnymi 
zwierzętami 

Umowy, zlecania 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% 

Przeprowadzone kontrole 

9 Gospodarka odpadami 
komunalnymi  

Zapewnienie wysokiej 
jakości usług 

Nadzór i kontrola nad 
systemem 
gospodarowania 
odpadami komunalnymi 

Uchwały, decyzje, nakazy liczba wykonanych zleceń  
w stosunku do liczby 
złożonych wniosków -  
planowana wartość – 2 

ilość kontroli stanu 
realizacji usługi 
przeprowadzonych w 
ciągu roku -  planowana 
wartość – 2 

10 
 

Zapewnienie profesjonalnej, 
terminowej, sprawnej  i 
rzetelnej obsługi interesantów 

Świadczenie usług 
interesantom na 
wysokim poziomie 
kultury osobistej przez 
wszystkich urzędników 

Nadzór i kontrola nad 
świadczoną usługą 

Wnioski, zapytania 
mieszkańców 

liczba skarg złożonych na 
pracownika referatu -  
planowana wartość – 0 

 Ilość obsługiwanych 
interesantów 100% 

Wydawanie decyzji 
administracyjnych 

Nadzór i kontrola nad 
wydaniem decyzji 
administracyjnych 

Decyzje administracyjne liczba wydanych w 
terminie decyzji  w 
stosunku do liczby 
złożonych 

liczba wydanych w 
terminie decyzji  w 
stosunku do liczby 
złożonych 100% 

11 Zapewnienie otwartej  i 
przejrzystej polityki 
informacyjnej oraz 
doskonalenie komunikacji 
między interesantem  a 

Udzielanie odpowiedzi 
na wnioski  o 
udostępnienie 
informacji publicznej,  
w tym informacji o 

Nadzór i kontrola nad 
wykonywanymi 
czynnościami 

Wnioski, ilość udzielonych 
odpowiedzi  w stosunku 
do ilości złożonych 
wniosków  -  planowana 
wartość – 100% 

Ilość udzielonych 
informacji 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 

urzędem środowisku, zgodnie  z 
obowiązującymi 
przepisami prawa 


