
ZARZĄDZENIE NR 0050.8A.2015 

WÓJTA GMINY ŁAZISKA 

z dnia  10 lutego 2015 r. 

w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska 

 

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 Zarządzenia Nr 120.22.2011 Wójta Gminy Łaziska   

z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej                 

w Urzędzie Gminy Łaziska, zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się  cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska na rok 2015 i rok szkolny 

2015/2016 w brzmieniu ustalonym załącznikiem nr 1. 

 

§ 2  

1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Łaziska i innych jednostek 

organizacyjnych Gminy Łaziska. 

2. Wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się z treścią 

niniejszego zarządzenia. 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 0050.8a.2015 

Wójta Gminy Łaziska 

z dnia  10 lutego 2015 r.  

w sprawie ustalenia celów i zadao dla jednostek organizacyjnych Gminy Łaziska 

 

 

Cele i zadania dla Gminy Łaziska (Urzędu Gminy Łaziska)  na rok 2015 

 

Gmina Łaziska posiada Strategię Rozwoju Gminy do roku 2015 oraz Wieloletni Plan Inwestycyjny.  

Misję Gminy Łaziska określono jako „GMINA ŁAZISKA - OŚRODKIEM OGRODNICZO-TURYSTYCZNYM Z UNIKALNYMI TERENAMI POD 

INWESTYCJE, CZYSTYM ŚRODOWISKIEM, JEST PRZYJAZNA LUDZIOM, BEZPIECZNA, ZDROWA, CZYSTA I GOŚCINNA”.   

Przygotowanie celów i zadao na rok 2015 oparto na Strategii, misji Gminy, Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz założeniach do budżetu 

Gminy. 

W zgodzie z misją zaproponowano cele i zadania dla jednostek podległych,  mierniki ich osiągnięcia. Ponieważ Gmina posiada Strategię Rozwoju 

Gminy, cele jednostek powiązano z celami Gminy.  

Cele i zadania Gminy są zarazem celami  i zadaniami Urzędu Gminy.  

W przypadku jednostek oświatowych cele i zadania określono na rok szkolny 2015/2016. 

 



3 

 

 

Cele i zadania Urzędu Gminy Łaziska na rok 2015 
 

Lp. Zadanie lub cel oraz ich 
powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 

Miernik Wartośd Miernika Odpowiedzialne komórki 
organizacyjne (zasoby) 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Modernizacja drogi gminnej Nr 
108146 L w miejscowości Piotrawin 
- Kolonia II.  
Cel strategiczny 2. Wysoki poziom 
gospodarczy Gminy, zgodny z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju, głównie w zakresie 
nowoczesnego budownictwa i 
transportu oraz dogodne warunki 
do pozyskania inwestorów. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
247.000 zł 

31. 01. 2016 r. 
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2 Odbudowa dróg gminnych 
uszkodzonych w wyniku powodzi w 
2014 roku. Cel strategiczny 2. 
Wysoki poziom gospodarczy 
Gminy, zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, głównie 
w zakresie nowoczesnego 
budownictwa i transportu oraz 
dogodne warunki do pozyskania 
inwestorów. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
40.000 zł 

31. 01. 2015 r. 
 

3 Zakup wiaty przystankowej oraz jej 
posadowienie na wylewce 
cementowej w miejscowości Kępa 
Gostecka. Cel strategiczny 2. 
Wysoki poziom gospodarczy 
Gminy, zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, głównie 
w zakresie nowoczesnego 
budownictwa i transportu oraz 
dogodne warunki do pozyskania 
inwestorów. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
dostawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji. 
Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.  
5.000 zł 

31. 01. 2016 r. 
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4 Wykonanie ogrodzenia działki 
gruntu, na której usytuowane są 
budynki magazynu oraz garaży 
Gminy w miejscowości Łaziska. Cel 
strategiczny 2. Wysoki poziom 
gospodarczy Gminy, zgodny z 
zasadami zrównoważonego 
rozwoju, głównie w zakresie 
nowoczesnego budownictwa i 
transportu oraz dogodne warunki 
do pozyskania inwestorów. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
18.000 zł 

31. 01. 2016 r. 

5 Termomodernizacja budynku 
Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Łaziskach. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, 
zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo o wysokim 
poziomie poczucia bezpieczeostwa 
z jasną perspektywą dalszego 
rozwoju. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
652.277 zł 

31. 01. 2016 r. 

6 Wykonanie dokumentacji na 
remont i modernizację świetlicy 
wiejskiej w Kępie Gosteckiej. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, 
zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo o wysokim 
poziomie poczucia bezpieczeostwa 
z jasną perspektywą dalszego 
rozwoju. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
2.500 zł 

31. 01. 2016 r. 
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7 Wykonanie dokumentacji na 
remont i modernizację świetlicy 
wiejskiej w Zgodzie. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, 
zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo o wysokim 
poziomie poczucia bezpieczeostwa 
z jasną perspektywą dalszego 
rozwoju. 

Zakooczenie 
prac i 
rozliczenie 
zadania. 

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy 

Kierownik Referatu Promocji 
Gminy, Planowania 
Przestrzennego i Inwestycji  
2.500 zł 

31. 01. 2016 r. 

8 Redukcja pokryd azbestowych 
Cel strategiczny 1. Czyste 
środowisko umożliwiające 
wykorzystanie turystycznych, 
rekreacyjnych i historycznych 
walorów gminy przy zachowaniu 
produkcji ogrodniczej i rolnej oraz 
uporządkowana gospodarka 
wodno-ściekowa i 
zagospodarowane odpady  

Ilośd 
zredukowanych 
pokryd 
dachowych - 
azbestowych 

Minimum 40 ton Kierownik Referatu Gospodarki 
Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa 
 

31. 01. 2016 r. 

9 Szkolenia pracowników 
podnoszące kwalifikacje. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, 
zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo o wysokim 
poziomie poczucia bezpieczeostwa 
z jasna perspektywą dalszego 
rozwoju. 

Ilośd 
przeszkolonych 
pracowników 

Udział w szkoleniach 
minimum 50 % 
pracowników Urzędu. 

Sekretarz Gminy 31. 01. 2016 r. 
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Cele i zadania Gminnej Biblioteka i Domu Kultury w Łaziskach na rok 2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 
Miernik Wartośd Miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Promocja czytelnictwa (spotkania autorskie, spotkania 
Dyskusyjnego Klubu Książki) 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd spotkao Minimum 4 31. 01. 2016 r. 

2 Organizacja wyjazdów mieszkaoców Gminy do teatru, 
muzeów, kina itp. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd wyjazdów Minimum 2 31. 01. 2016 r. 

3 Szkolenie kadry zatrudnionej w GBiDK 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd osób uczestniczących 
w szkoleniach 

Minimum 50% 31. 01. 2016 r. 



8 

 

4 Promocja Gminy poprzez występy działających przy GBiDK 
zespołów „Powiśle” na terenie Gminy, Powiatu i 
Województwa 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd imprez Minimum 3 31. 01. 2016 r. 

5 Realizacja spotkao Klubu Kobiet Aktywnych. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd spotkao Minimum 5 spotkao 
rocznie 

31. 01. 2016 r. 
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Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach na rok 2015 
 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 
Miernik Wartośd Miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 

składanego do Wójta 
Gminy 

1 Udzielenia pomocy w postaci usług opiekuoczych. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd osób objętych 
wsparciem 

Minimum 3 osoby 31. 01. 2016 r. 
 

2 Ustalenie uprawnieo do świadczeo opiekuoczych (zasiłek 
pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuoczy). 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd osób uprawnionych Minimum 50 % 
świadczeniobiorców 

31. 01. 2016 r. 
 

3 Szkolenie kadry zatrudnionej w OPS. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Ilośd osób uczestniczących 
w szkoleniach 

Minimum 50% 
zatrudnionych 
pracowników 

31. 01. 2016 r. 
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Cele i zadania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Łaziskach na rok 2015 

 

 
Lp. 

 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 

 
Miernik 

 
Wartośd miernika 

Termin 
raportu(sprawozdania)      z 
osiągnięcia celu składanego 

do         Wójta Gminy 

1. Prowadzenie spraw kadrowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
  
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo,   o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa  z jasną perspektywą dalszego rozwoju.  
 

- prowadzenie akta osobowych 
zgodnie  z obowiązującymi 
przepisami, 
- aktualne zakresy czynności 
pracowników, 
- aktualne lekarskie badania 
okresowe, 
- aktualne szkolenia  z zakresu 
bhp.  

100% 31. 01. 2016 r. 
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Cele i zadania Gimnazjum im Jana Kochanowskiego w Łaziskach na rok szkolny 2015/2016  

 

Lp 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy do roku 

2015 
Miernik 

Wartośd 
miernika 

Termin raportu 
(sprawozdania) z 
osiągnięcia celu 
składanego do 
Wójta Gminy 

1. 

 
– Akademia okolicznościowa i spotkanie integracyjne (impreza 
wielopokoleniowa integrująca rodziców, uczniów, nauczycieli i 

absolwentów) 
-Turniej absolwenta 

(impreza wielopokoleniowa integrująca rodziców, uczniów, nauczycieli i 
absolwentów) 

 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 

społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną 
perspektywą dalszego rozwoju. 

Akademia okolicznościowa z 
przedstawieniem  historii i 

tradycji  gimnazjum i 
spotkanie integracyjne  

100% 30.06.2016 

2. 

Warsztaty i wycieczki regionalne 
 

Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną 

perspektywą dalszego rozwoju. 

Zajęcia terenowe i z różnych 
przedmiotów wykorzystujące 
walory kulturalno-turystyczne 

naszego regionu 

100% 30.06.2016 
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3. 

Organizacja imprez integrujących uczniów naszej szkoły z uczniami ze 
szkół podstawowych (np. Mikołajkowy Turniej Sportowy i Dni Kultury i 

Nauki) 
 

Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną 

perspektywą dalszego rozwoju. 

Mikołajkowy turniej sportowy 
dla uczniów klas szóstych Szkół 
Podstawowych naszej Gminy i 

szkół podstawowych z gmin 
sąsiednich do, których 

uczęszczają uczniowie z 
obwodów Gminy Łaziska oraz 
uczniów klsa I Gimnazjum im. 

Jana Kochanowskiego w 
Łaziskach 

100% 30.06.2016 

4.  

Organizacja szkoleo, warsztatów i spotkao propagujących wśród uczniów 
i rodziców wybór szkoły średniej pod katem wyboru przyszłego zawodu. 

 
Cel strategiczny 4. Wykształcone społeczeostwo o wysokim poczuciu 
odpowiedzialności i z jasną perspektywą wyboru dalszego rozwoju. 

Przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. 

Szkolenia i warsztaty dla 
uczniów i rodziców z doradcami 

zawodowymi propagującymi 
świadomy wybór drogi 

zawodowej. 
Wycieczki i wizyty na targach 

edukacyjnych szkół średnich ze 
szczególnym uwzględnieniem 
szkół i uczelni kształcących na 

kierunkach dających kwalifikacje 
zawodowe. 

100% 30.06.2016 
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Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Braciejowicach na rok szkolny 2015/2016 

 

 
Lp. 

 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią 
Rozwoju Gminy do roku 2016 

 
Miernik 

 
Wartośd miernika 

 
Termin raportu 

(sprawozdania) z osiągnięcia 
celu składanego do Wójta 

Gminy 

 
1. 

 
Podniesienie poziomu wyników sprawdzianu 
szóstoklasistów. 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, 
zintegrowane i kulturalne społeczeostwo, o 
wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną 
perspektywą dalszego rozwoju. 
 

 
Średnia wyników 
sprawdzianu zewnętrznego 
szóstoklasistów na poziomie 
roku szkolnego 2014/2015 
lub wyższa. 

 
 
 

100% 

 
 
 

31. 07. 2016r. 

 
2. 

 
Prowadzenie szkoleo dla rodziców  i uczniów  pod 
hasłem „Dzieciostwo bez próchnicy” pod 
patronatem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, 
zintegrowane i kulturalne społeczeostwo, o 
wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z jasną 
perspektywą dalszego rozwoju. 
 

 
Świadomośd poczucia 
odpowiedzialności za własne 
oddziaływanie na swoje 
zdrowie. 

 
 
 

 
100% 

 
 
 

31. 07. 2016r. 

 
3. 

 
Organizacja „Pikniku Rodzinnego’- imprezy 
integrującej społecznośd szkolną 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, 
zintegrowane i kulturalne społeczeostwo, o 
wysokim poziomie poczucia bezpieczeostwa z 
 jasną perspektywą dalszego rozwoju. 
 

 
Świadomośd poczucia 
odpowiedzialności za 
tworzenie więzi 
emocjonalnej w rodzinie i w 
społeczności szkolnej. 

 
 
 

100% 

 
 
 

31. 07. 2016r. 
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Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawioskiej na rok 2015/2016 

 

 
Lp. 

 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 

 
Miernik 

 
Wartośd miernika 

Termin 
raportu(sprawozdania) z 

osiągnięcia celu składanego 
do Wójta Gminy 

 
1. 

 
Podniesienie poziomu wyników testów szóstoklasistów. 

 
Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju. 

 
Średnia wyników 
sprawdzianu zewnętrznego 
szóstoklasistów na 
poziomie roku szkolnego 
2014/2015 lub wyższa. 
 

 
100% 

 
31. 01. 2016 r. 

 
2. 

 
Organizacja imprezy integrującej społecznośd lokalną 

„Spotkanie przy herbatce dla Babci i Dziadka”. 
 

Cel strategiczny 3. Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i 
kulturalne społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju. 

 
Ilośd uczestników. 

 
100% 

 
31. 01. 2016 r. 

 
3. 

 
Realizacja programu ekologicznego „Obroocy przyrody”  

- II etap edukacyjny.  
Cel strategiczny 1. Czyste środowisko umożliwiające 

wykorzystanie turystycznych, rekreacyjnych i historycznych 
walorów gminy przy zachowaniu produkcji ogrodniczej i 

rolnej oraz uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa i 
zagospodarowane odpady. 

 

 
Świadomośd poczucia 
odpowiedzialności za 
własne oddziaływanie na 
środowisko oraz jego 
wpływ na zdrowie 
człowieka. Dostrzeganie 
związków pomiędzy 
działalnością człowieka a 
stanem środowiska 
przyrodniczego. 

 
100% 

 
31. 01. 2016 r. 
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Cele i zadania Szkoły Podstawowej w Kamieniu na rok 2015/2016 

 

Lp. 
Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju 

Gminy do roku 2015 
Miernik Wartośd miernika 

Termin 
raportu(sprawozdania)      z 
osiągnięcia celu składanego 

do 
Wójta Gminy 

1.  

Organizowanie wycieczek tematycznych, zajęd terenowych i 
muzealnych z wykorzystaniem zasobów turystycznych naszej 

gminy i regionu. 
Cel strategiczny 3. 

Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 

bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 
 

Po 2 dla każdej klasy 
100% zrealizowanych 

wycieczek i zajęd. 
31.07.2016 r. 

2.  

Utrzymanie poziomu wyników testów szóstoklasistów. 

Cel strategiczny 3. 
Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 

społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 
bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

Wyniki testów 
szóstoklasistów w roku 

szkolnym 2015/2016 

Skala staninowa 
sprawdzianu klasy VI 

w roku szkolnym 
2015/2016 (co 

najmniej stanin 5). 

31.07.2016 r. 

3.  

Organizacja uroczystości środowiskowej z okazji Dnia Matki 
w klasach młodszych i starszych (2 grupy) z udziałem 
zaproszonych gości - integrująca środowisko szkolne i 

lokalne. 
Cel strategiczny 3.  

Wykształcone, zdrowe, zintegrowane i kulturalne 
społeczeostwo, o wysokim poziomie poczucia 

bezpieczeostwa z jasną perspektywą dalszego rozwoju 

2 uroczystości.  100 % 31.07.2016 r. 

 


