
 
 Załącznik  

do Zarządzenia Nr 0050.49.2012  

Burmistrza Stawiszyna z dnia 31 grudnia 2012 r.  

w sprawie określenia misji, celów i zadań   

Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie na 2013 rok.  

 

 

OKREŚLENIE MISJI, CELÓW I ZADAŃ 

URZĘDU GMINY I MIASTA W STAWISZYNIE. 

 

I. Misja.  
 

Misja Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie, to przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w 

zakresie ładu przestrzennego, porządku publicznego, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, komunikacji i transportu, gospodarki komunalnej, pomocy 

społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i duchowej, turystyki oraz rekreacji. Jednostka poprzez swoje działania wspiera i upowszechnia idee 

samorządności wśród mieszkańców gminy oraz promuje gminę na zewnątrz. Pracownicy urzędu w sposób ciągły diagnozują potrzeby i oczekiwania 

środowiska lokalnego, podejmując w ramach swoich możliwości odpowiednie działania by potrzeby te zaspakajać. W tym celu prowadzone są stosowne 

inwestycje, przedsięwzięcia, prace budowlane, remonty oraz wszelkie inne działania naprawcze. W ramach wykonywania wyżej wymienionych zadań urząd 

współpracuje na zasadach partnerskich z innymi jednostkami samorządowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, społecznościami lokalnymi 

i regionalnymi innych państw, związkami religijnymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

 

II. Cele i zadania urzędu  na 2013 rok.  
 

Nr Cel 
Najważniejsze zadania służące 

realizacji celu 

Mierniki określające  

stopień realizacji celu 
Jednostki, komórki 

organizacyjne lub osoby 

odpowiedzialne za realizację 

zadania 

Zasoby przeznaczone 

do realizacji zadań 
Nazwa 

miernika 

Planowana wartość 

do osiągnięcia na 

koniec roku, 

którego dotyczy 

plan 

1. 
Poprawa stanu infrastruktury 

drogowej  

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej 

nr 319 w m. Piątek Mały – Piątek Mały 

Kolonia 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

      100% Referat ds. inwestycji, 

budownictwa, infrastruktury,  

gospodarki przestrzennej, 

pozyskiwania funduszy 

-środki finansowe własne 

- kapitał ludzki w  postaci 

wiedzy i doświadczenia 

pracowników 



 środków 

planowanych na 

ten cel. 

i zamówień publicznych.  

2. 

Poprawa warunków 

edukacyjnych dla dzieci  

i młodzieży oraz rozwój 

kultury fizycznej 

1.Opracowanie dokumentacji budowy 

przedszkola w Stawiszynie. 

 

 

 

 

 

 

2. Remont i termomodernizacja 

budynku Cukrowniczego Klubu 

Sportowego 

 

 

 

 

1. 3. Termomodernizacja budynku 

Publicznego Przedszkola 

Samorządowego w Stawiszynie filia 

Petryki 

 

 

 

 

2. 4. Termomodernizacja budynku 

Publicznego Przedszkola 

Samorządowego „Bajkowa Kraina” w 

Zbiersku 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Referat ds. inwestycji, 

budownictwa, infrastruktury,  

gospodarki przestrzennej, 

pozyskiwania funduszy 

i zamówień publicznych. 

- środki finansowe własne 

- środki PROW 

- środki NFOŚ 

- kapitał ludzki w  postaci 

wiedzy i  doświadczenia 

pracowników 

3. 

Kształtowanie warunków 

do  rozwoju kultury w 

gminie i mieście 

 

Remont świetlicy wiejskiej w budynku 

OSP w Piątku Wielkim wraz z 

wyposażeniem i budowa placu zabaw. 

 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

 

100% 

Referat ds. inwestycji, 

budownictwa, infrastruktury,  

gospodarki przestrzennej, 

pozyskiwania funduszy 

i zamówień publicznych. 

- środki finansowe własne 

- środki z PROW 

- kapitał ludzki w  postaci 

wiedzy  i doświadczenia 

pracowników 

 



ten cel. 

4. 
Poprawa dostępności  

do usług 

Budowa parkingu przy Ośrodku 

Zdrowia w Stawiszynie. 

 

Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

100% Referat ds. inwestycji, 

budownictwa, infrastruktury,  

gospodarki przestrzennej, 

pozyskiwania funduszy 

i zamówień publicznych. 

- środki finansowe własne 

- kapitał ludzki w  postaci 

wiedzy i doświadczenia 

pracowników 

 

5. 
Usprawnienie systemu 

informatycznego  

w Urzędzie 

Zakup komputerów  

i oprogramowania. 
Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

100% stanowisko ds. informatyki  

i promocji gminy 
- środki finansowe własne 

- środki z Europiejskiego 

Funduszu Społecznego 

6. 
Stworzenie warunków  

do aktywnej formy 

wypoczynku dla dzieci 

Przebudowa publicznego placu zabaw 

dla dzieci w Stawiszynie 
Wskaźnik 

wydatkowania 

środków 

finansowych do 

środków 

planowanych na 

ten cel. 

100% Referat ds. inwestycji, 

budownictwa, infrastruktury,  

gospodarki przestrzennej, 

pozyskiwania funduszy 

i zamówień publicznych. 

- środki finansowe własne 

- kapitał ludzki w  postaci 

wiedzy i doświadczenia 

pracowników 

 

 


