
ZARZĄDZENIE NR 25/2017
WÓJTA GMINY PYSZNICA

z dnia 22 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870 , z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się  cele i zadania dla jednostek organizacyjnych Gminy Pysznica na rok 2017 i rok szkolny 
2017/2018 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
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                                                                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2017 

                                                                                                               Wójta Gminy Pysznica 

                                                                                                               z dnia 22 marca 2017 r. 

 

 

 

 

 

Cele i zadania dla  Gminy Pysznica  na rok 2017 

 

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 2017 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 2017/2018. 
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Cele i zadania Urzędu Gminy Pysznica na rok 2017 
 

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 Rozbudowa sieci wodociągowej                 

i kanalizacji w Gminie Pysznica -

Sudoły, Olszowiec dalszy ciąg 

Cel: Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 

Zakończenie 

prac                                    

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcy 

Ryszard Szado 

 

     2 797 518,,00 

31.01.2018 r. 

2 Wodociągi – odcinki na terenie 

gminy 

Cel: Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Cel: Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 

Zakończenie 

prac                             

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Ryszard Szado 

 

           100 000,00 

31.01.2018 r. 

3 Odcinki dróg, w tym fundusz 

sołecki 41 936,40 zł 

Cel: Rozwój komunikacji na 

terenie gminy. 

Zakończenie 

prac                     

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcy 

Ryszard Szado 

 

       2 237 801,46 

31.01.2018 r. 
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4 Zatoki autobusowe MOF- środki 

unijne 

Cel: Rozwój systemu komunikacji          

na terenie gminy 

 

Zakończenie 

prac                            

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Ryszard Szado 

 

          525 218,16 

31.01.2018 r. 

5 Zakup komputerów 

Cel: Poprawa obsługi mieszkańców 

gminy 

Zakup sprzętu Zapłata dostawcom Mariusz Sałach 

 

           6 000,00 

31.01.2018 r. 

6 Droga transportu rolnego 

Cel: Rozwój komunikacji na terenie 

gminy 

 Zakończenie 

prac i 

rozliczenie 

zadania  

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Ryszard Szado 

 

          20 000,00 

31.01.2018 r. 

 

7 Droga transportu rolnego 

Cel: Rozwój komunikacji na 

terenie gminy 

Nabycie 

działek 

Zapłata właścicielom  Aleksander Jabłoński 

 

        10 000,00 

 

31.01.2018 r. 

 

8 Rozbudowa i adaptacja części 

budynku po byłej szkole w 

Pysznicy na potrzeby Domu 

Kultury, środki gminy 367 000,00 , 

środki z UE        200 000,00 zł  

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki i sportu                  

Zakończenie 

prac                      

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Swiątek 

 

       367 000,00  

       200 000,00  

31.01.2018 r. 

9 Urządzenia na plac zabaw – 

Przedszkole w Pysznicy 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki i sportu                  

Zakup sprzętu Odbiór , zapłata 

dostawcom 

 Adrian Świątek 

 Dorota Dąbrowska 

 

        8 000,00  

31.01.2018 r. 
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10 Szkoła w Kłyżowie – ocieplenie 

fundamentów, wykonanie płotu od 

boiska, wyłożenie kostki                 

i wykonanie stojaka na rowery 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury i rozrywki 

Zakończenie 

prac                     

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Stanisław Maziarz 

Artur Mierzwa 

 

      13 000,00  

31.01.2018 r. 

11 Infrastruktura sportowa, budowa 

boiska do piłki nożnej                         

w Studzieńcu 60 500,97 zł, 

przebudowa                              i 

modernizacja boiska w Kłyżowie  

121 500,00 zł 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

kultury, rozrywki i sportu 

Zakup sprzętu Odbiór, zapłata 

dostawcom 

Adrian Świątek 

 

       182  000,97 

31.01.2018 r. 

12 Zakup bramek przenośnych do 

piłki nożnej w Jastkowicach 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki i sportu                  

Zakończenie 

prac i 

rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

 Adrian Świątek 

 

       4 000,00 

 

31.01.2018 r. 

13 Zakup komputera OPS 

Cel:  

Sprawniejsza obsługa mieszkańców 

Zakup sprzętu 

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór sprzętu, zapłata 

dostawcom 

Teresa Kudłacik 

 

        4 000,00 

31.01.2018 r. 

 

14 Budowa oświetlenia ulicznego, w 

tym fundusz sołecki 19 000,00 zł 

Cel: Rozwój gospodarczy gminy               

i poprawa bezpieczeństwa 

mieszkańców 

Zakończenie 

prac                      

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Barbara Jarosz 

 

         70 000,00 

31.01.2018 r. 
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15 Ogrodzenie pod plac zabaw Bąków 

9478,39 zł, wykonanie placu zabaw 

Olszowiec 11 117,61 zł, urządzenie 

placu zabaw w Brandwicy ulica 

Isep  

Cel:  Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki i sportu                         

Zakończenie 

prac                        

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Świątek 

 

          41 708,15 

31.01.2018 r. 

16  Wykonanie ścieżki rowerowej 

Pysznica – Janów Lubelski 

 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki                     

i sportu 

Zakończenie 

prac                           

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Beata Biały 

Adrian Świątek 

 

      14 500,00 

31.01.2018 r. 

17 Wykonanie klimatyzacji ( parter) w 

budynku Urzędu Gminy ul. 

Wolności 322 

Cel: Poprawa warunków pracy  

Zakończenie 

prac                        

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Świątek 

 

      30 000,00 

31.01.2018 r. 

18 Zakup sprzętu pożarowego dla OSP 

 

Cel: Poprawa bezpieczeństwa 

ludności 

Zakup sprzętu Zapłata dostawcom Mateusz Wiśniewski 

 

      80 000,00 

31.01.2018 r. 

19 Wykonanie budynku 

gospodarczego na Centrum 

sportowym w Pysznicy z płyty 

BASS- Panel 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki                     

i sportu 

Zakończenie 

prac                             

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Świątek 

 

      25 000,00  

31.01.2018 r 
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20 Remont schodów budynku 

wynajętego 

na Ośrodek Zdrowia oraz remont 

budynku USC 

 

Cel. Poprawa obsługi mieszkańców 

Zakończenie 

prac                  

i rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Świątek 

 

    75 000,00 

31.01.2018 r 

21 Zagospodarowanie 

ogólnodostępnej przestrzeni 

publicznej gminy Pysznica na cele 

rekreacyjne, w tym ; 

- poprawa jakości infrastruktury  

Centrum sportowo-rekreacyjnego i 

kulturalnego w Pysznicy wraz z 

montażem siłowni zewnętrznej, 

Modernizacja placu zabaw 

Pysznicy- Podborek wraz z 

montażem siłowni zewnętrznej, 

- montaż siłowni zewnętrznej przy 

Domu Ludowym w Jastkowicach 

Cel: Zwiększenie dostępności do 

edukacji, kultury, rozrywki                     

 i sportu 

Zakończenie 

prac 

I rozliczenie 

zadania 

Odbiór prac, zapłata 

wykonawcom 

Adrian Świątek 

 

   380 000,00 

31.01.2018 r. 
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Cele i zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pysznicy na rok 2017 

 

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 Cel: Usamodzielnianie życiowe osób i rodzin korzystających                   

z pomocy społecznej oraz ich integracja społeczna. 

Zwiększenie skuteczności i efektywności pomocy. 

Zadanie: Wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu 

trudnych sytuacji życiowych oraz ich integracja ze 

środowiskiem 

% osób i rodzin, których 

sytuacja uległa poprawie, 

w stosunku do wszystkich, 

którym udzielono 

wsparcia                               

z uwzględnieniem 

powodów udzielania 

pomocy 

              % 31.01.2018 r. 

 

2 Cel: Świadczenie usług umożliwiających funkcjonowanie                 

w środowisku lokalnym osobom, które z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy osób 

drugich. 

 

Zadanie: Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu pobytu 

osoby wymagającej wsparcia.  

% osób korzystających z 

pomocy opiekunek 

               % 31.01.2018 r. 
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Cele i zadania Domu Kultury w  Pysznicy na rok 2017 

 

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 Inspirowanie działań edukacyjno-artystycznych oraz 

różnorodnych form spędzania czasu wolnego, poprzez 

organizację wielu przedsięwzięć, mających na celu 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców i promocję Gminy 

Pysznica. 

Cel: Współtworzenie i rozwój kultury w lokalnej 

społeczności, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb, pasji i 

umiejętności, a także kreowanie postaw aktywnego 

uczestnictwa w kulturze  i sporcie. 

Ilość wydarzeń 

kulturalnych 

               15 31.01.2018 r. 

 

 

 

 

 

Cele i zadania GZOS i P w  Pysznicy na rok 2017 

 

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 
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1 Podniesienie kwalifikacji kadry pracowników GZOS i P 

poprzez szkolenia.  

Cel: Sprawniejsza obsługa mieszkańców Gminy Pysznica 

pracownicy do 

przeszkolenia  

4 31.01.2018 r. 

 

 

 

Cele i zadania Gminnej Biblioteki Publicznej w  Pysznicy na rok 2017 

 

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 Tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju 

powierzonych dzieci przez integrację oraz wykorzystanie 

lokalnego środowiska. 

 

Cel: Doposażenie zasobów przedszkola oraz oferty zajęć 

dodatkowych – pozyskiwanie funduszy z programów 

zewnętrznych. 

Ilość zakupionych 

pomocy dydaktycznych             

i  zabawek 

 Zasoby powiększone 

o 30% 

31.01.2018 r. 
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2 Wsparcie rozwoju intelektualnego powierzonych opiece 

dzieci umożliwiające wyrównywanie deficytów. 

 

Cel:  

- dokształcanie kadry pedagogicznej w celu pozyskiwania 

profesjonalnego terapeuty  pedagogicznego, 

- szkolenie rady pedagogicznej w zakresie indywidualizacji 

procesu edukacyjnego z dzieckiem o specjalnych potrzebach , 

- pedagogizacja rodziców w zakresie umiejętności 

wychowawczych                   

 

 

 

 

Ukończone formy 

dokształcania 

Rada szkoleniowa 

 

Warsztaty dla rodziców 

 

 

 

 

2 nauczycieli 

 

1 spotkanie 

 

40% rodziców 

31.01.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Pysznicy z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018 

 

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 
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1 „Budowanie strategii korygujących zachowania dzieci                     

z zaburzeniami.” 

Zwiększenie świadomości 

nauczycieli dotyczącej 

stosowania właściwych form 

i metod w celu 

zaangażowania uczniów w 

proces edukacji poprzez 

szkolenie rady 

pedagogicznej prowadzone 

przez psychologa poradni 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Minimum 90% 

obecności członków 

rady pedagogicznej 

31.08.2018 r. 

 

2 Aktywizowanie uczniów, pobudzanie do działania, zwiększanie 

atrakcyjności lekcji poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. 

Tworzenie prezentacji 

multimedialnych przez 

uczniów w czasie lekcji. 

Stosowanie programów 

multimedialnych. 

Poznanie technik 

multimedialnych, wzrost 

zainteresowania tematem 

lekcji, czynny udział 

wszystkich uczniów                      

w zajęciach . 

Ilość przeprowadzonych 

zajęć ( co najmniej dwa 

razy  w semestrze) 

31.08.2018 r. 

 

3 Wielozmysłowe przyswajanie wiedzy. Wyjazd na lekcje muzealne, 

warsztaty, pokazy 

prowadzone przez uczelnie 

wyższe, zwiększenie 

zainteresowania daną 

dziedziną wiedzy, 

wizualizacja procesu 

dydaktycznego 

Ilość przeprowadzonych 

zajęć ( co najmniej dwa 

razy w roku) 

31.08.2018 r. 
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4. Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Zwiększenie ilości ćwiczeń 

kształcących umiejętności 

zastosowanej wiedzy. 

Poznawanie przez uczniów 

swoich mocnych i słabych 

stron. Kształtowanie 

umiejętności zastosowania 

różnych dziedzin wiedzy. 

Ilość przeprowadzonych 

zajęć ( co najmniej dwa 

razy w semestrze) 

31.08.2018 r. 

 

Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej  w Jastkowicach  z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018 

 

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 Wzrost motywacji uczniów do nauki 

Cel: Osiąganie wyższych wyników w nauce. 

Klasyfikacje śródroczne, 

końcoworoczne, średnie 

uczniów i klas, wyniki 

egzaminu gimnazjalnego 

Wzrost liczby uczniów 

z wysoką średnią ( 

świadectwa z 

wyróżnieniem), wyższy 

stanin z egzaminu 

gimnazjalnego 

31.08.2018 r. 

2 Efektywna promocja szkoły w środowisku lokalnym 

 

Cel: Pozyskanie uczniów z obwodu uczęszczających do innych 

szkół 

Ilość uczniów Liczba uczniów                  

w poszczególnych 

oddziałach  

31.08.2018 r. 

 

 

. 
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3 Zainteresowanie ekologią w życiu codziennym człowieka 

 

Cel: Zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez 

większe zainteresowanie problemami ekologii otaczającego nas 

środowiska. 

Działania ekologiczne  Min. 2 31.08.2018 r. 

 

Cele i zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Kłyżowie z klasami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018 

 

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 |Podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły 

w obszarze nauczania , podnoszenie kwalifikacji nauczycieli z 

zakresu nowych technik poprawiających koncentrację i 

zapamiętywanie, technikę czytania i czytania ze zrozumieniem. 

 

Liczba nauczycieli                 Min. 20 

 

 

                                         

 

                 

 

 

 

 

 

 

                 % 

31.08.2018 r. 
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2 Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. 

- Wzrost liczby wypożyczeni 

książek z biblioteki szkolnej( 

w stosunku do I półrocza 

roku szkolnego 2016/2017) 

 

 

 

- liczba przeprowadzonych 

akcji czytelniczych i 

konkursów 

       Min. 10  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min.1  akcja, min. 1 

konkurs 

31.08.2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Wykorzystanie zasobów szkoły i środowiska lokalnego na rzecz 

wzajemnego rozwoju. 

Podejmowanie inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego. 

 

 

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         

31.08.2018 r. 
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Cele i zadania Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Krzakach na rok szkolny 2017/2018 

 

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 Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich 

indywidualnej sytuacji 

Wyniki sprawdzianu 

wewnętrznego  

Ilość uczniów którzy 

osiągnęli dobre i bardzo 

dobre wyniki 

31.08.2018 r. 

 

2 Promowanie wartości edukacji Ilość konkursów  

Ilość zawodów sportowych 

Minimum 2  

Minimum 2 

31.08.2018 r. 

 

3 Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom Przegląd techniczny  Minimum 1 31.08.2018 r. 
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Cele i zadania Publicznego Przedszkola w Pysznicy na rok szkolny 2017/2018 

 

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 Poszerzenie zainteresowań dzieci przyrodą poprzez przedstawienie 

im ciekawostek i „cudów przyrody”. 

Cel: Poznanie fauny niedostępnej bezpośredniemu poznaniu 

poprzez filmy, fotografie, atlasy, albumy. 

 

Ilość zrealizowanych zajęć 

(średnio w miesiącu) 

Minimum 1 zajęcie   w 

miesiącu 

31.08.2018 r. 

 

 

 

2 

 

 

 

„Zdrowo jemy i zdrowo rośniemy” – zachęcanie dzieci                 

do spożywania urozmaiconych potraw. 

Cel: Zaznajomienie dzieci z zasadami racjonalnego odżywiania, 

przełamywania niechęci do niektórych potraw, rozumienie 

ograniczenia niektórych produktów ( słodyczy, chipsów, 

hamburgerów). 

 

 

Ilość zrealizowanych zajęć 

(średnio w miesiącu) 

 

 

 

Minimum 1  

 

 

 

 

31.08.2018 r. 
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