
Określenie celów i zadań  Starostwa Powiatowego we Wrześni na 2017 rok 

Nr Cel Zadania służące realizacji 
celu (w szczególności) 

Mierniki określające 
celu/ Komórki 

organizacyjne 
lub osoby 

odpowiedzialne 
za realizację  

zadania 

Zasoby 
przeznaczone 
do realizacji 

zadań  

Cel/zadanie dotyczy 
celu operacyjnego/ 

strategicznego w Strate 
Rozwoju Powiatu 
Wrzesińskiego na lata 
2014-2020 

pod nazwą : 

stopień  realizacji 
zadań  

Nazwa 
miernika 

Planowana 
wartość  do 
osiągnięcia 
na koniec 

roku, 
którego 

dotyczy plan 

1. 

Poprawa jakości 
usług świadczonych 
przez Starostwo 
Powiatowe we 
Wrześni 

1. Szkolenia wewnętrzne 
pracowników oraz szkolenia 
przeprowadzane przez 
podmioty zewnętrzne 

2. Dodatkowa kontrola 
wydawanych decyzji 

• liczba 
pracowników 
objętych 
szkoleniem 

• liczba 
postępowań  
objętych 
dodatkową  
kontrolą  

54 

10 

WB, WBŚ(4), 
WK(11), Geodeta 
powiatowY(4), SO 
(32), SE (4) 

WB, WBŚ  

_ środki finansowe 
z budżetu powiatu 

wrzesińskiego 
— wiedza i 
doświadczenie 
pracowników, 
- eksperci/trenerzy 

VIII.2 Wzmacnianie 
potencjału administracji 
publicznej  

2. 

Pogłębianie wiedzy 
mieszkańców na 
temat chorób 
nowotworowych oraz 
konieczności 
wykonywania badań  

1. Prowadzenie działań  
edukacyjnych w zakresie 
profilaktyki chorób 
nowotworowych, 
upowszechnianie informacji 
na temat realizowanych 

• liczba 
przeprowadzo 
nych akcji 
edukacyjno- 
profilaktyczn 
ych 

12 Referat Promocji 
Zatrudnienia, 
Spraw 
Obywatelskich 
i Zdrowia 

— środki fmansowe 
z budżetu powiatu 

wrzesińskiego 
— wiedza i 
doświadczenie 
pracowników, 
- lokalne organizacje 



profilaktycznych populacyjnych programów 
profilaktyki i wczesnego 
wykrywania chorób 
nowotworowych 

2. Przeprowadzenie badań  usg 
piersi dla mieszkanek 
powiatu 

• liczba osób 
objętych 
działaniami 
programów, 
warsztatów i 
badań  

100 

pozarządowe, 
- eksperci/trenerzy 

3.  

Poprawa 
infrastruktury 
teleinformatycznej 
w Starostwie 
Powiatowym 
we Wrześni 

Modernizacja poszczególnych 
elementów infrastruktury 
teleinformatycznej 

Liczba 
elementów 
infrastruktury 
serwerowej 
przewidzianych 
do wymiany 
(plan docelowy: 
2 sztuki — 
serwer oraz 
macierz 
dyskowa) 

100% Wydział  
Organizacyjny 

- środki fmansowe 

V111.2. Wzmacnianie 
potencjału i skuteczności 
administracji publicznej 

z budżetu powiatu; 
- wiedza 
i doświadczenie 
pracowników 
wydziału 

4.  

Zwiększenie 
dochodów z tytułu 
sprzedaży mienia 

1. Wycena nieruchomości 
przeznaczonych do 
sprzedaży, 

2. Rozpowszechnianie 
informacji o sprzedaży 
nieruchomości (ogłoszenia 
w prasie, w Internecie i 
irme) 

wielkość  
dochodów 
uzyskanych ze 
sprzedaży 

3.2 mln Wydział  
Geodezji, 
Kartografii 
i Nieruchomości 

- wiedza 
i doświadczenie 
pracowników 
wydziału; 
- środki fmansowe 
z budżetu powiatu, 
- środki przekazu 
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