
Zarządzenie nr 115/2014 

Burmistrza Bornego Sulinowa 

z dnia 31 grudnia 2014r. 

 

w sprawie misji Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie 

 
Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej ustala się 

misję Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie. 

 
Na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się misję Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie jako działania 

zmierzające do pogłębiania zaufania obywateli do organów jednostki samorządu terytorialnego 

poprzez racjonalne i rzetelne wykonywanie obowiązków narzuconych gminie przez 

ustawodawcę,  służących zaspokajaniu potrzeb zbiorowych i indywidualnych społeczności 

lokalnej w sposób profesjonalny i skuteczny, kierując się zasadami legalizmu, celowości, 

bezstronności i obiektywizmu przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje 

Gmina. 

2. Działania wymienione w ust. 1 mają zapewnić realizację misji urzędu - definiowanej 

jako cel istnienia jednostki i określającej powód jej istnienia poprzez określone do spełnienia 

zadania o charakterze publicznym, realizowane przez organ wykonawczy samorządu, która 

brzmi: 

 

„JESTEŚMY ZDROWĄ I BEZPIECZNĄ CZĄSTKĄ POLSKI 

PRZYWRÓCONĄ OJCZYŹNIE, 

PRĘŻNIE DZIAŁAJĄCYM OŚRODKIEM 

TURYSTYCZNO-GOSPODARCZYM W REGIONIE, 

MIEJSCEM URZECZYWISTNIENIA IDEI INTEGRACJI.” 

 

3. Misja Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie realizowana jest przez zapewnienie 

kompetentnego, nowoczesnego, terminowego i zgodnego z prawem wykonywanie określonych 

zadań i obsługi klientów.  

4. Misja Urzędu jest realizowana poprzez cele główne, tj.:  

1) skuteczną realizację programu rozwoju gminy, 

2) umacnianie roli urzędu jako instytucji pełniącej służbę publiczną z zachowaniem 

jego służebnej roli wobec mieszkańców, 

3) systematyczne rozwijanie partnerskich relacji z klientami urzędu, 

4) zapewnienie klientom kompleksowej informacji dotyczącej zadań i spraw 

realizowanych przez Urząd, 

5) stałe podnoszenie kwalifikacji i świadomości wszystkich pracowników 

zatrudnionych w urzędzie, 

6) dbałość o estetykę siedziby urzędu, 

7) efektywne zarządzanie majątkiem gminy, 

8) wprowadzenie dobrych zasad współpracy potrzebnej w obrębie regionu, a także 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej dla rozwoju polityk 

rozwojowych Unii Europejskiej, 



9) rozwój systemów informatycznych wg Polityki Bezpieczeństwa Informacji 

obowiązującej w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie. 

5. Pozostałe cele określają Strategie Gminne, Plany Rozwoju, Lokalne Programy 

opracowane dla miasta i gminy Borne Sulinowo. 

6. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie realizuje zadania publiczne własne w zakresie 

określonym w ustawie o samorządzie gminnym w sposób najbardziej skuteczny i wydajny, 

umożliwiający realizację celów.  

7. Urząd Miejski w Bornem Sulinowie realizuje zadania publiczne zlecone w zakresie 

określonym w odrębnych ustawach na mocy porozumień, umów, w formie związków 

międzygminnych i innych w sposób najbardziej skuteczny i wydajny, umożliwiający realizację 

celów.  

8. Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie jest powiązana  

z misją jednostki i zadaniami przez nią realizowanymi. 

9. Kierownik każdej z komórek merytorycznych odpowiada za realizację konkretnego 

zadania lub zadań w zakresie określonym w przepisach określających zakres obowiązków tej 

komórki służących realizacji celów, a tym samym misji urzędu. 

 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


