Zarządzenie Nr. al<. ~.1:??.,(1. .. ./2019

Sta~sty :K~Isldego
z dnia ... 1..{.'(1.:i14ft'1Ul12. 2019 r.

w sprawie wyznaczenia misji i celów Powiatu Kolskiego.
Na podstawie art. 34 ust 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.
869 ze zm.)
celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
zarządzam, co następuje:

§1
Misją Powiatu Kolskiego jest "realizacja zadań publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami
prawa,
zapewniająca
wysoki
poziom
usług,
świadczonych
przez
wykwalifikowanych pracowników, dbających o rozwój powiatu przyjaznego dla społeczności
lokalnej w celu poprawy warunków życia i rozwoju ludności lokalnej. Nadrzędnym celem
Powiatu Kolskiego jest realizacja zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz profesjonalne
świadczenie usług zaspokajających wymagania i oczekiwania
naszej społeczności, co
przyczynia się zarówno do zwiększenia jej zadowolenia, jak i umacniania roli Powiatu jako
instytucji pełniącej służbę publiczną.
§2

Główne cele działalności Powiatu Kolskiego określone są w statucie Powiatu Kolskiego oraz
strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata do 2025.

§ 3
Mając na względzie dobro społeczności lokalnej oraz dbając o zrównoważony rozwój
powiatu corocznie zostaną wyznaczone cele działalności na bieżący rok oraz kolejne lata.

§4
Przy dokonaniu wyboru celów o których mowa w § 3 będą brane pod uwagę opinie wyrażane
przez radnych Powiatu Kolskiego, Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika
Powiatu oraz mieszkańców.

§5
Kierownicy jednostek oraz Naczelnicy Wydziałów mogą przedstawić propozycje celów do
zrealizowania w kierowanej przez siebie jednostce lub Wydziale.

§6

Cele, o których mowa w § 5 powinny być zbieżne z misją Powiatu oraz głównymi celami
działalności.

§7
Przy propozycji celów kierownicy jednostek uwzględniają możliwości finansowe powiatu.

§8
Cele określające kierunki działania na bieżący rok oraz najbliższe lata ustalone są w uchwale
Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na dany rok.

§9

Poszczególne zadania służące realizacji celów wieloletnich
oparciu o budżet Powiatu Kolskiego.

rocznych realizowane

są w

§ 10
Zatwierdzenie budżetu Powiatu Kolskiego jest ostatecznym zatwierdzeniem planu realizacji
celów i zadań na dany rok.

§11
Kierownik jednostki lub Naczelnik Wydziału odpowiada za realizacje konkretnego zadania
lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających zakres obowiązków danej
jednostki lub Wydziałów zgodnie z planem finansowym na dany rok.

§ 12
Kierownicy jednostek i Naczelnicy Wydziałów powinni na bieżąco monitorować realizację
zadań i osiąganie celów.

§ 13
W ramach posiadanych kompetencji Kierownicy jednostek i Naczelnicy Wydziałów powinni
zarządzać ryzykiem i przewidywać przeszkody uniemożliwiające osiągnięcie celu.
W sytuacjach wykraczających poza kompetencje niezwłocznie informować Starostę o ryzyku
nie osiągnięcia celu.

§ 14
W szyscy pracownicy
celów.

są zobowiązani

do adekwatnego

włączania SIę w proces OSIągama

§ 15
Miernikami osiągnięcia celów jest realizacja zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Kolskiego w
sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na dany rok.

§ 16
Każda zmiana w budżecie Powiatu Kolskiego jest modyfikacją planu realizacji celów i zadań.

§ 17
Kierownicy jednostek i Naczelnicy Wydziałów zobowiązani są do zapoznania podległych im
pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§ 18
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

