ZARZĄDZENIE NR 8/2022
WÓJTA GMINY ANDRESPOL
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie określenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Andrespol i gminnych jednostek organizacyjnych
w 2022 r.
Na podstawie art 68 i art 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) oraz art. 33 ust. 2 i ust. 5 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), Wójt Gminy Andrespol zarządza co następuje:
§ 1. Określa się cele i zadania dla Urzędu Gminy Andrespol i gminnych jednostek organizacyjnych
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Mierniki celów i zadań zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Andrespol, pracownikom Urzędu Gminy
Andrespol oraz kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Andrespol
Dariusz Kubus
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Załącznik do zarządzenia Nr 8/2022
Wójta Gminy Andrespol
z dnia 9 lutego 2022 r.
Cele i zadania Urzędu Gminy Andrespol i gminnych jednostek organizacyjnych oraz mierniki ich realizacji
L.p

Cel

1.

Tworzenie warunków dla
rozwoju społeczno gospodarczego Gminy

2.

Zadanie

Nazwa miernika

Wartość miernika

Termin
tealizacji

Jednostka/komórka
odpowiedzialna

Budowa skrzyżowania
bezkolizyjnego z liniami
kolejowymi nr 25 i 17 w
Andrespolu
Rozbudowa sieci
kanalizacji sanitarnej na
terenie Gminy Andrespol
Dostosowanie zapisów
planów
zagospodarowania
przestrzennego do potrzeb
rozwojowych
Poprawa ciągłości ruchu
drogowego

Realizacja robót budowlanych 80% wartości
całości zadania

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Realizacji Projektów

Długość wykonanej
kanalizacji sanitarnej

13 km

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Realizacji Projektów

Liczba wniosków o zmianę
planu

32 sztuki

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Gospodarki Przestrzeennej

Długość wyremontowanych
dróg

5 km

Poprawa warunków
świadczenia usług
kulturalnych
Poprawa warunków
realizacji usług
edukacyjnych

Przyrost powierzchni
przeznaczonej na realizację
usług widowiskowych GOK
Przyrost nowej powierzchni
przeznaczonej pod realizację
usług przedszkolnych w
Bedoniu- projekt

77,5 m. kw.

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Realizacji Projektów

1 szt

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Realizacji Projektów

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Inwestycji

Zwiększenie dostępności
i standardu usług
świadczonych na rzecz
mieszkańców
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Poprawa warunków
świadczenia usług
społecznych

LIczba osób korzystających z
dowozu zakupionym
pojazdem do liczby osób
korzystających ze świadczeń
Przyrost nowej powierzchni
przeznaczonej na całoroczne
zajęcia sportowo-rekreacyjne
(Balon)
Przyrost nowej lub
zaadaptowanej powierzchni do
świadczenia usług
zdrowotnych

20/40

31.12.2022 r

Ośrodek Pomocy
Społecznej

m. kw.
8510

31.12.2022 r

Urząd Gminy/ Referat
Inwestycji

410 m kw.

31.12.2022 r

Gminna Przychodnia
Zdrowia POZ

Poprawa warunków
lokalowych realizacji
obsługi mieszkańca

Organizacja Biura Obsługi
Mieszkańca w
pomieszczeniach po Policji

3 stanowiska

31.12.2022 r.

Skrócenie czasu realizacji
usługi

Czas realizacji od złożenia
wniosku o wydanie dowodu
osobistego
Czas realizacji od złożenia
wniosku o odpis aktu stanu
cywilnego
Czas realizacji wniosku o
wydanie koncesji na alkohol
Czas realizacji wniosku o
wydanie decyzji na zajęcie
pasa drogowego
Czas realizacji wniosku o
wypis z planu
zagospodarowania
przestrzennego
Czas realizacji wniosku o
podział nieruchomości

21 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
USC, spraw obywatelskich
i obsługi mieszkańców
(RUSC)
Urząd Gminy/ RUSC

10 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ RUSC

21 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ RUSC

10 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Komunalny

10 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Gospodarki Przestrzennej

90 dni

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Gospodarki Przestrzennej

Poprawa warunków
świadczenia usług
sportowo- rekreacyjnych
Poprawa warunków
świadczenia usług
zdrowotnych
3.

Podniesienie jakości
usług administracyjnych
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Zwiększenie dostępności
informacji o
realizowanych usługach
administracyjnych
4.

Zwiększenie skuteczności
pobierania opłat - wysłanie
upomnienia po nieopłaconych
2 ratach.

100%

31 12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Komunalny

Liczba protokołów wydanych
poniżej 10 dni z zakresu
wycinki drzew do wydanych
ogółem
Liczba udostępnionych na
BIP kart usług
administracyjnych

100/200 szt.

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Komunalny

45 szt

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Samodzielne
Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych i
informacji publicznej

Liczba szkól podstawowych
do placówek ogółem

2/3

31.12.2022 r.

Placówki edukacyjne

Wskaźnik zdawalności

Zwiększenie o 5%
rok do roku
4* dla ok 200
31.12.2022 r.
osób

Placówki edukcyjne

Liczba decyzji uchylonych do
decyzji ogółem

2/219

31.12.2022 r.

Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba osób objętych
badaniem

100

31.12.2022 r.

Gminna Biblioteka
Publiczna

Podniesienie jakości
usług społecznych
świadczonych przez
gminne jednostki
organizacyjne
Zwiększenie średniej
dotyczącej wyników
egzaminów zewnętrznych
o co najmniej 1 pkt
procentowy
Poprawa wyników
egzaminu maturalnego
rozszerzenie oferty
świadczeń zdrowotnych
lub profilaktyki
zdrowotnej
poprawność wydanych
decyzji z zakresu
świadczeń rodzinnych
zbadanie oczekiwań
mieszkańców pod katem

Liczba nowych świadczeń do
świadczeń ogółem

Gminna Przychodnia
Zdrowia POZ
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uruchomienia lub
modyfikacji usług w
zakresie czytelnictwa
zbadanie oczekiwań
mieszkańców pod katem
uruchomienia lub
modyfikacji usług w
zakresie działalności
kulturalnej
okresowy przegląd
budowlany nieruchomości
pozostających w
zarządzie ZGK**
5.

Liczba osób objętych
badaniem

30

31.12 2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury
Wiśniowa Góra

Liczba nieruchomości
objętych przeglądem do
nieruchomości ogółem

81/81

31.12.2022 r.

Zakład Gospodarki
Komunalnej

Wysokość nadwyżki
budżetowej rok do roku
Liczba nowych podatników

200 000,- zł

31.12.2022 r.

100

31.12.2022 r.

Urząd Gminy/ Referat
Finansowy
Urząd Gminy/ Referat
Finansowy

Utrwalenie zdolności
finansowej gminy
Andrespol do realizacji
zadań bieżących i
inwestycyjnych
Zwiększenie nadwyżki
budżetowej
Objęcie obowiązkiem
podatkowym 100%
nieruchomości w gminie
*Liczbę świadczeń 4 rozumiemy jako zadania:
1. Profilaktyka raka piersi osób z obciążającym wywiadem rodzinnym
2. Profilaktyka raka jąder z obciążającym wywiadem rodzinnym
3. Badanie w kierunku oceny układu oddechowego po przebytym COVID-19 oraz dla palaczy
4. Kontynuacja badań profilaktycznych wynikających z Rozp.Min.Zdrowia
**Liczbę całkowitą nieruchomości będących w zarządzie ZGK stanowi:
76 szt. budynków mieszkalnych oraz:
siedzibę ZGK – 1szt, siedzibę GPZ – 1szt, obiekty GOSIR – 2szt, GOŚ w Kraszewie – 1szt,
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