
ZARZĄDZENIE NR 21/2018
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia celów i zadań dla jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r.  poz. 2077)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 2018 i rok szkolny 
2018/2019 w brzmieniu załącznika.

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Pysznica i innych jednostek 
organizacyjnych Gminy Pysznica.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Tadeusz Bąk

Id: BCADF69B-92B9-41A0-BFAC-64F60230BDEB. Podpisany Strona 1



Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2018

Wójta Gminy Pysznica

z dnia 21 marca 2018 r.

Cele i zadania dla  Gminy Pysznica  na rok 2018

Misja Gminy Pysznica: „Chcemy być gminą mieszkaniowo – usługowo – rekreacyjno – rolniczą. Naszym bogactwem jest czyste środowisko, szacunek dla 
tradycji, historii oraz dla dokonań przodków. Warto jest mieszkać w gminie Pysznica i warto tu przyjeżdżać, bowiem każdy może tu znaleźć miejsce dla siebie.”

Przygotowanie celów i zadań na rok 2018 oparto na Strategii Rozwoju Gminy Pysznica na lata 2016-2022, misji Gminy, planach finansowych oraz założeniach 
do budżetu Gminy.

W zgodzie z misją zaproponowano cele i zadania dla jednostek podległych oraz  mierniki ich osiągnięcia.

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

W przypadku jednostek oświatowych cele i zadania określono na rok szkolny 2018/2019.
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Cele i zadania Urzędu Gminy Pysznica na rok 2018

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie 
ze Strategią Rozwoju Gminy 

Pysznica

Miernik Wartość miernika Odpowiedzialne komórki 
organizacyjne/osoby

Zasoby

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy

1 Kanalizacja ( Olszowiec dalszy ciąg)
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej

Zakończenie 
prac                                    
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy

Ryszard Szado

2 304 998,,00

31.01.2019 r.

2 Wodociągi – odcinki na terenie 
gminy
Cel: Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej.

Zakończenie 
prac                             
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Ryszard Szado

180 000,00

31.01.2019 r.

3 Drogi gminne
Cel: Rozwój komunikacji na terenie 
gminy.

Zakończenie 
prac                     
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcy

Ryszard Szado

1 591 998,00

31.01.2019 r.

4 Drogi transportu rolnego
Cel: Rozwój systemu komunikacji          
na terenie gminy

Zakończenie 
prac                            
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Ryszard Szado

34 500,00

31.01.2019 r.

5 Zakup gruntu
Cel: Poprawa obsługi mieszkańców 
gminy

Zakup gruntu Zapłata właścicielom Aleksander Jabłoński

5 000,00

31.01.2019 r.
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6 Urząd Gminy – zakup sprzętu 
komputerowego
Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców

Zakończenie 
prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór sprzętu, zapłata 
wykonawcom

Mariusz Sałach

8 000,00

31.01.2019 r.

7 Szkoła Pysznica – wykonanie pracowni 
komputerowej
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu

Zakończenie 
prac 
i rozliczenie 
zadania

Zapłata właścicielom Władysław Szpunar\
Artur Mierzwa

60 000,00

31.01.2019 r.

8 Szkoła Krzaki – wykonanie ścianki 
działowej
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu                 

Zakończenie 
prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Monika Kłykocińska
Artur Mierzwa

10 000,00

31.01.2019 r.

9 Przedszkole w Pysznicy – 
uzupełnienie placu zabaw
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu                 

Zakończenie 
prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór , zapłata dostawcom Adrian Świątek
Dorota Dąbrowska

8 000,00

31.01.2019 r.

10 Adaptacja budynku po byłej szkole 
w Brandwicy
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury i rozrywki

Zakończenie 
prac                     
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Artur Mierzwa
Adrian Świątek

390 000,00

31.01.2019 r.

11 Oświetlenie ulic 
Cel: Rozwój gospodarczy gminy               
i poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców

Zakończenie 
prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór, zapłata 
wykonawcom

Barbara Jarosz

60 000,00

31.01.2019 r.

12 Wykonanie placu zabaw – fundusz 
sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu                 

Zakończenie 
prac 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

4 000,00

31.01.2019 r.

13 Doposażenie placów zabaw – 
fundusz sołecki
Cel: Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu 

Zakup sprzętu 
i rozliczenie 
zadania

Odbiór sprzętu, zapłata 
dostawcom

Adrian Świątek

21 500,00

31.01.2019 r.
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14 Dalszy etap adaptacji budynku na 
Dom Kultury
Cel: Rozwój gospodarczy gminy               
i poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców

Zakończenie 
prac                      
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

287 689,38
280 000,00 środki z UE

31.01.2019 r.

15 Przebudowa infrastruktury Centrum 
Sportu i Rekreacji w Pysznicy – 
494 793,98 zł, budowa placu zabaw 
wraz z siłownią zewnętrzną 
w Pysznicy – Podborku – 71 521,66, 
budowa siłowni zewnętrznej przy 
Domu Ludowym w Jastkowicach -
56 682,51 zł,
Cel:  Zwiększenie dostępności do 
edukacji, kultury, rozrywki i sportu                        

Zakończenie 
prac                        
i rozliczenie 
zadania

Odbiór prac, zapłata 
wykonawcom

Adrian Świątek

802 998,15

31.01.2019 r.
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Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pysznicy na rok 2018

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 2016-2022 Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy

1 Objęcie dzieci dożywianiem

Cel: Pomoc rodzinom w zakresie dożywiania dzieci w szkołach. 
Zwiększenie skuteczności i efektywności pomocy.

Ilość wydanych decyzji % 31.01.2019 r.

2 Ustalenie uprawnień do świadczeń wychowawczych. 

Cel Wsparcie dla osób realizujących ustawy o świadczeniach 
wychowawczych 500+

Ilość wydanych decyzji % 31.01.2019 r.
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Cele i zadania Domu Kultury w  Pysznicy na rok 2018

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 2016-2022 Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, artystycznej 

i sportowej, aktywizacja i edukacja kulturalna lokalnej 
społeczności oraz promocja i wspieranie amatorskiego ruchu 
artystycznego w różnych dziedzinach.

Cel: Wzbogacenie i współtworzenie różnorodnych form 
działalności oraz kreowanie postaw aktywnego uczestnictwa 
w kulturze i w sporcie.

Ilość wydarzeń kulturalnych 17 31.01.2019 r.
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Cele i zadania Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Pysznicy na 2018 r.

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Podniesienie kwalifikacji kadry pracowników GZOSP poprzez 

szkolenia.
Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców Gminy Pysznica

Ilość pracowników 
przeszkolonych                         
w zakresie zadań jakie 
realizują

4 31.01.2019 r.

2. Realizacja i rozliczenie projektu „ Przedszkole pod Wesołym  
Słonkiem.” Dofinansowanego ze środków EFS w ramach RPO-
WP 2014- 2020.
Cel: Pobudzenie aktywności społecznej oraz zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych, edukacyjnych i sportowo – rekreacyjnych 
mieszkańców Gminy Pysznica

% rozliczenia środków Minimum 50% 
przyznanych środków 

EFS

31.01.2019 r.
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Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w  Pysznicy na rok 2018

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 2016-2022 Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Upowszechnianie czytelnictwa książek dzieci i młodzieży 

poprzez organizowanie spotkań autorskich.

Cel: Doposażenie zasobów przedszkola oraz oferty zajęć 
dodatkowych – pozyskiwanie funduszy z programów 
zewnętrznych.

Ilość spotkań Min 3 31.01.2019 r.

2 Spotkania Dyskusyjnych Klubów Książki w Pysznicy                   
i Kłyżowie.

Cel: 
- Promowanie współczesnej literatury i kultury wśród dzieci               
i młodzieży.            

Ilość spotkań Min 15 31.01.2019 r.

3. Kontynuowanie ewidencji zbiorów bibliotecznych przy pomocy 
programu Sowa

Ilość wprowadzonych 
zbiorów

1600 książek rocznie 31.01.2019 r.
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z klasami gimnazjalnymi w Pysznicy na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Tworzenie możliwości na różnych płaszczyznach życia szkoły 

zachęcających uczniów do podejmowania aktywności oraz rozwijania 
swoich zdolności i zainteresowań.

Organizacja szkolnych 
warsztatów i projektów, 
wyjazdów na zajęcia 
labolatoryjne,  lekcje 
muzealne, motywacja do 
udziału w konkursach 
i zawodach na różnorodnym 
szczeblu.

Średnia ocen (szkoła 
podstawowa co najmniej 
4,0, oddziały 
gimnazjalne co najmniej 
3,9)

31.08.2019 r.

2 Badanie osiągnięć i aktywności uczniów. Analiza osiągnieć  
i aktywności uczniów 
w konkursach 
przedmiotowych, konkursach 
artystycznych i zawodach 
sportowych

Ilość przeprowadzonych 
zajęć ( co najmniej dwa 
razy  w semestrze)

31.08.2019 r.

3. Promowanie aktywności oraz właściwych postaw uczniów. Częstotliwość i ranga 
promocji.

Promocja po każdym 
zakończonym etapie 
aktywności ucznia

31.08.2019 r.
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach  z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego Podsumowanie obecności 

uczniów przez wychowawców                               
( systematycznie na koniec 
każdego miesiąca)

Statystyka frekwencji 
w posumowaniu 
śródrocznym                    
i na koniec roku 
szkolnego

31.08.2019 r.

2 Wprowadzanie dziennika elektronicznego w szkole Statystyki logowań na 
dziennik elektroniczny, 
poprawność                                   
i terminowość wpisów 
tematów, ocen i innych 
informacji przez nauczycieli

Opanowanie przez 90% 
uczniów, rodziców 
i nauczycieli systemu e-
dziennika w szkole

31.08.2019 r.

.

3 Obszar bezpieczeństwo uczniów podczas drogi do szkoły Pogadanka z uczniami na 
lekcjach wychowawczych, 
spotkania z policjantami itp.

Udział uczniów szkoły 
w niebezpiecznych 
zdarzeniach

31.08.2019 r.
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Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Kłyżowie z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica Miernik Wartość miernika

Termin raportu (sprawozdania)           
z osiągnięcia celu składanego do 

Wójta Gminy
1 Zapoznanie uczniów klasy VII z formułą egzaminu 

ośmioklasisty
Liczba uczniów, którzy 
zostali zapoznani z formułą 
egzaminu

Liczba uczniów

%

31.08.2019 r.

2 Wykorzystanie monitorów interaktywnych z wbudowanym 
komputerem w procesie edukacyjnym.

Cel:
- Podnoszenie kompetencji informatycznych nauczycieli, 
zorganizowanie szkolenia.
- Wykorzystanie monitorów jako narzędzia edukacyjnego 
podczas zajęć lekcyjnych i specjalistycznych

Liczba nauczycieli Min. 80% nauczycieli 31.08.2019 r.

3 Podniesienie kompetencji wychowawczych     
i interpersonalnych nauczycieli

Ilość przeprowadzonych 
imprez i uroczystości 
o charakterze 
środowiskowym

1 piknik rodzinny           
z okazji Dnia Matki            
i Dnia Dziecka

2 akademie 
okolicznościowe: 
rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, 
Dzień Patrona

31.08.2019 r.
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Cele i zadania Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) 

z osiągnięcia celu 
składanego do Wójta 

Gminy
1 Organizacja wycieczek szkolnych

Cel: Zapoznanie uczniów z krajobrazem i historią Polski
Ilość zorganizowanych 
wycieczek

Min 3 31.08.2019 r.

2 Działalność dydaktyczna i wychowawcza

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego

Podsumowanie obecności 
uczniów( systematycznie 
każdego miesiąca

Statystyka frekwencji  
w podsumowaniu 
śródrocznym i na koniec 
roku szkolnego

31.08.2019 r.

3 Pełnienie dyżurów międzylekcyjnych przez nauczycieli
Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w czasie przerw 
międzylekcyjnych

Ograniczenie zachowań 
agresywnych, kształtowanie 
postaw prozdrowotnych

Ograniczenie do min. 31.08.2019 r.
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Cele i zadania Publicznego Przedszkola w Pysznicy na rok szkolny 2018/2019

Lp. Zadanie lub cel oraz ich powiązanie ze Strategią Rozwoju Gminy 
Pysznica na lata 2016-2022 Miernik Wartość miernika

Termin raportu 
(sprawozdania) z osiągnięcia 

celu składanego do Wójta 
Gminy

1 „ Mamo tato pije wodę” – wdrożenie programu wśród dzieci 
przedszkola
Cel: Podkreślenie roli wody w codziennej diecie dziecka, 
wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków 
żywieniowych

Ilość wypitej wody             
w czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu

Wypicie minimum 
1 butli 10l przez dzieci 
w ciągu miesiąca

31.08.2019 r.

2 Udział w przygotowaniu i wdrożenie projektu
„Przedszkole pod Wesołym słonkiem”

Cel: Przygotowanie dodatkowych miejsc dla dzieci 
przedszkolnych

Ilość dzieci zakwalifikowanych 
do udziału w projekcie

Zakwalifikowanie 
minimum 20 dzieci do 
udziału                    
w projekcie

31.08.2019 r.
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