
Misją Urzędu Miasta Ełku jest profesjonalna i dynamiczna służba 
urzędników oraz pracowników obsługi na rzecz wspólnego dobra Miasta. 
 
Polityka  Jakości - cele jakościowe zgodne są z celami strategicznymi oraz 

działaniami operacyjnymi urzędu. Polityka zobowiązuje wszystkich pracowników do zaangażowania 
się w funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością oraz stałe doskonalenie jakości świadczonych 
usług. Główne cele polityki jakości to:  
1. Doskonalenie sprawności, przejrzystości i efektywności pracy Urzędu oraz jakości obsługi 

klientów, w tym: komunikacji ze społeczeństwem, instytucjami, organizacjami pozarządowymi 
oraz mediami; jakości rozwiązań organizacyjnych i lokalowych Urzędu Miasta, pozytywnego 
wizerunku Urzędu, systemu rozwoju kompetencji urzędników, motywacji i oceny ich pracy.  

2. Zarządzanie procesami Urzędu Miasta, ich stały monitoring i doskonalenie. 
3. Ukierunkowanie na rozwój gospodarczy Ełku, przedsięwzięcia innowacyjne oraz tworzenie 

nowych miejsc pracy poprzez: 
• uzbrajanie terenów pod inwestycje, realizację inwestycji i projektów, stwarzanie 

warunków do wdrażania nowych technologii, informatyzację Miasta, 
• pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wdrażanie przyjaznego 

systemu podatków i opłat lokalnych, 
• tworzenie warunków sprzyjających powrotowi ełczan do rodzinnego Miasta, w myśl hasła 

„Ełk tu wracam” między innymi: funkcjonowanie parku naukowo - technologicznego, 
• podjęcie działań zmierzających do poszerzenia granic Miasta w celu zwiększenia 

możliwości jego rozwoju. 
4. Rozwój systemu edukacji lokalnej, a także stosowanie zasady pomocniczości oraz dobra 

wspólnego w realizacji polityki prorodzinnej i pomocy społecznej.  
5. Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju i oświaty w mieście do roku 2020, a także 

wspieranie najzdolniejszych, aktywnych społecznie i najuboższych uczniów.  
6. Podejmowanie działań dotyczących budowy i modernizacji obiektów związanych z kulturą 

i sportem a także poprawa bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony zdrowia. 
7. Benchmarking, współpraca z miastami partnerskimi oraz promocja Miasta zachęcająca turystów 

i inwestorów do zainteresowania się Ełkiem. 
8. Usprawnienie formy ubiegania się o dofinansowanie z budżetu Miasta organizacjom 

pozarządowym poprzez wdrożenie generatora wniosków on-line. 
9. Stałe usprawnianie elektronicznej komunikacji z klientami urzędu. 
10. Utrzymanie właściwego wskaźnika wydatków bieżących z budżetu Miasta, emitowanie obligacji 

wyłącznie na inwestycje oraz przygotowanie projektów dokumentów i programów strategicznych 
celem efektywnego wykorzystania środków w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020. 

11. Rozwijanie strategii energetycznej Miasta poprzez inicjowanie i zarządzanie projektami 
ukierunkowanymi na optymalizację i efektywność wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej 
oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii. 
Akceptując funkcjonujące w Urzędzie Miasta Ełku zasady zarządzania jakością i przez jakość 

deklaruję osobiste zaangażowanie w doskonalenie tego systemu zarządzania organizacją oraz 
zapewnienie środków i warunków do realizacji Polityki Jakości. 
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