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Zarządzenie Nr  26 /12 
Kierownika  

Urzędu Gminy Krasnystaw 
 z dnia 23 maja 2012 r. 

 
w sprawie przeprowadzenia badania jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z podmiotami 
działającymi na terenie gminy Krasnystaw 

 Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym   ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami) oraz w oparciu  
o wymagania PN-EN ISO 9001:2009  

Kierownik Urzędu Gminy Krasnystaw zarządza, co następuje : 
 

§ 1 

 Celem podniesienia jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z podmiotami 
działającymi na terenie gminy Krasnystaw zarządzam przeprowadzenie badania 
skierowanego do: 
1/ organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje);  
2/ jednostek pomocniczych gminy. 
 

§ 2 
 
 Badanie przeprowadzone zostanie w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia  
2012 r. 
 

§ 3 
 

 Wykonanie zarządzenia powierzam: 
1/ w zakresie przeprowadzenia  badania  wśród organizacji pozarządowych 
   Kierownikowi Referatu Oświaty i Obsługi Interesantów; wzór formularza stanowi  
   załącznik  nr 1 do zarządzenia; 
2/ w zakresie przeprowadzenia badania wśród jednostek pomocniczych  
    Sekretarzowi Gminy; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia; 
 
 

§ 4 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  

 
 

         Wójt Gminy 

        /-/ mgr inż. Janusz Korczyński 
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        Załącznik Nr 1 
        do zarządzenia Nr 26/12 
        Kierownika Urzędu Gminy Krasnystaw 
        z dnia 23 maja 2012 r. 
 
 

-wzór- 
formularza dla organizacji pozarządowej 

 
 

 
        Organizacja pozarządowa 
        (stowarzyszenie, fundacja) 
 
 
 
 Celem podniesienia jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z organizacjami 
pozarządowymi działającymi na terenie gminy Krasnystaw uprzejmie prosimy o odpowiedź na 
następujące pytania : 
 

1. Jak pomoc ze strony Urzędu wpływa na realizację zadań statutowych Organizacji? 
2. Czy są obszary,  w których Urząd powinien aktywniej wspierać Organizację, nie tylko  

w formie finansowej? 
3. Jak oceniacie Państwo wiedzę i umiejętności pracowników Urzędu na bieżąco 

współpracujących z Organizacją? 
 
 
Dziękujemy za poświęcony czas. 
 
 Ze strony Urzędu osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenia badania i kontakt  
z Organizacjami pozarządowymi są: 

1. Pani Karolina Bielińska w zakresie sportu, kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa p.poż. 
2. Pani Renata Gałan w zakresie pozostałych zadań samorządu. 

 
Urząd Gminy Krasnystaw 
ul. M. Konopnickiej 4 
22-300 Krasnystaw 
Tel./faks: (82) 576-37-53  
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        Załącznik Nr 2 
        do zarządzenia Nr 26/12 
        Kierownika Urzędu Gminy Krasnystaw 
        z dnia 23 maja 2012 r. 
 
 

-wzór- 
formularza dla jednostek pomocniczych gminy 

 
Pani/Pan 

 
        Sołtys Sołectwa 
        Przewodniczący Zarządu Osiedla 
 
 
 
 Celem podniesienia jakości współpracy Urzędu Gminy Krasnystaw z jednostkami 
pomocniczymi  działającymi na terenie gminy Krasnystaw uprzejmie prosimy o odpowiedź na 
następujące pytania : 
 

1. Jakie sprawy mieszkańców sołectwa/osiedla sprawiają Pani/Panu największe problemy? 
2. Czy Urząd sprawnie i efektywnie wspiera rozwiązywanie tych problemów? Jakie 

działania usprawniające możemy wprowadzić? 
3. Co najbardziej przeszkadza Pani/Panu w kontaktach z Urzędem? 

 
 
Dziękujemy za poświęcony czas. 
 
 
 Ze strony Urzędu osobą odpowiedzialną za przeprowadzenia badania i kontakt  
z jednostkami pomocniczymi gminy jest Pani Urszula Garbal,  sekreatrz gminy. 

 
Urząd Gminy Krasnystaw 
ul. M. Konopnickiej 4 
22-300 Krasnystaw 
Tel./faks: (82) 576-37-53  
 


