Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan doskonalenia
na podstawie wyników
samooceny CAF
Urząd Gminy Dynów
Listopad 2015 r.

Wstęp
Niniejszy dokument zawiera plan doskonalenia opracowany na podstawie samooceny wg Modelu
CAF w Urzędzie Gminy Dynów.
Podstawą planowania działań doskonalących był wykaz obszarów do poprawy zidentyfikowanych
podczas samooceny CAF, która odbyła się w dniu 13.10.2015 r.
Warsztat planowania działań doskonalących odbył się w dniu 14.10.2015 r.
W trakcie warsztatu wykorzystano formularze priorytetyzacji i planowania działań doskonalących
wspomagające proces ustalania priorytetów i planowania i przeprowadzono następujące
działania mające doprowadzić do zidentyfikowania listy projektów doskonalących:


Zestawienie obszarów do poprawy i zaproponowanie dla nich działań doskonalących.



Określenie priorytetów doskonalenia (aktualne potrzeby gminy wpływające na działania
urzędu).



Ustalenie kryteriów – wpływu działania na obszar do poprawy (z uwzględnieniem priorytetów
organizacji) i możliwości realizacji.



Ostateczny wybór przez zespół listy działań doskonalących proponowanych do wdrożenia.



Wstępne określenie terminu wdrożenia i właściciela (lidera) dla proponowanych działań/
projektów.

W niniejszym sprawozdaniu zawarto ostateczną listę działań proponowanych przez zespół
samooceny do wdrożenia (tabela 1). Pełne wyniki kolejnych faz warsztatu planowania są zawarte
w formularzach planowania działań.
Na podstawie listy działań Kierownictwo Urzędu dokonało ostatecznego wyboru, zatwierdzenia
i uruchomienia realizacji działań doskonalących (lista zatwierdzonych działań – tabela 2).
Załącznik 1 zawiera karty działań doskonalących dla wszystkich działań zatwierdzonych do
realizacji.
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Wyniki planowania działań
Tabela 1 – Lista działań doskonalących rekomendowanych przez zespół samooceny
Lista obejmuje rekomendowane działania wraz z proponowanym terminem wdrożenia oraz
właścicielem działania/projektu.
Nr

Nazwa działania

Właściciel

Termin
rozpoczęcia
wdrożenia

Termin
zakończenia
wdrożenia

Przygotować odpowiednie zapisy
dotyczące misji i wizji urzędu do
projektu nowej strategii rozwoju

Kierownik Referatu
Inwestycji Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i
Funduszy Pomocowych

11.2015

12.2015

Sformułować podstawowe cele
dot. rozwoju e-usług w strategii
rozwoju gminy.

Kierownik Referatu
Inwestycji Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i
Funduszy Pomocowych

11.2015

12.2015

3

Opracować roczne plany szkoleń.

Kierownicy Referatów

12.2015

01.2016

4

Opracowanie informacji o
usługach – karty usług
(wprowadzenie opisu usług
urzędu wraz z informacjami dla
obywatela).

Kierownicy Referatów

11.2015

01.2016

Opracowanie i wprowadzenie do
użytku formy wykorzystania tzw.
dysku wspólnego (opisanie
zawartości, zasad korzystania

Informatyk

12.2015

01.2016

1

2

5
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Tabela 2 – Lista działań doskonalących zatwierdzonych przez Kierownictwo Urzędu
Lista obejmuje działania zatwierdzone do realizacji wraz z uzgodnionym terminem wdrożenia oraz
wyznaczonym właścicielem działania/projektu.
Nr

Nazwa działania

Właściciel

Termin
rozpoczęcia
wdrożenia

Termin
zakończenia
wdrożenia

1

Przygotować odpowiednie zapisy
dotyczące misji i wizji urzędu do
projektu nowej strategii rozwoju

Kierownik Referatu
Inwestycji Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i
Funduszy Pomocowych

11.2015

12.2015

2

Sformułować podstawowe cele
dot. rozwoju e-usług w strategii
rozwoju gminy.

Kierownik Referatu
Inwestycji Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i
Funduszy Pomocowych

11.2015

12.2015

3

Opracować roczne plany szkoleń.

Kierownicy Referatów

12.2015

01.2016

4

Opracowanie informacji o
usługach – karty usług
(wprowadzenie opisu usług
urzędu wraz z informacjami dla
obywatela).

Kierownicy Referatów

11.2015

01.2016

5

Opracowanie i wprowadzenie do
użytku formy wykorzystania tzw.
dysku wspólnego (opisanie
zawartości, zasad korzystania

Informatyk

12.2015

01.2016

Data: 04.11.2015 r.

Podpis:
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Załącznik 1
Karta działania doskonalącego nr 1
1. Nazwa działania

Opracowanie misji i wizji urzędu jako elementu strategii rozwoju
gminy

2. Opis działania

Przygotować odpowiednie zapisy dotyczące misji i wizji urzędu do
projektu nowej Strategii Rozwoju Gminy

4. Sponsor/Decydent

Wójt

5. Właściciel

Kierownik Referatu Inwestycji Infrastruktury Komunalnej, Promocji
i Funduszy Pomocowych.

6. Zespół realizujący działanie

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy

7. Budżet

-

8. Planowana data rozpoczęcia

11.2015

9. Planowana data zakończenia

12.2015

10. Kryterium Modelu CAF

2.2 / 2.3

Obszar doskonalenia
11. Zdefiniowanie problemu

Istnieje potrzeba sformułowania zapisów dotyczących sprawności
działania urzędu w przygotowywanej Strategii Rozwoju Gminy
Dynów na lata 2016-2026

12. Analiza przyczyn

Nie występowała do tej pory taka potrzeba, nie było takiej decyzji
po stronie kierownictwa

13. Cel działania

Sformułowanie misji organizacji oraz jej wizji z udziałem
pracowników oraz mieszkańców. Pozwoli to ukierunkować
działania i podejmować decyzje o aktywności zgodnie z celami
jakie wynikać będą z opisanej misji i wizji.

14. Oczekiwany wynik

Zwiększenie satysfakcji mieszkańców z tego co robi UG i tym
samym lepsze oceny działalności urzędu.

15. Sposób pomiaru celu/miernik
16. Szczegółowy plan działania

a/ działanie
szczegółowe

b/termin

c/ wynik

Przygotować zapisy
w dokumencie
strategii odnoszące
się do sprawności
działania urzędu

31.12.2015

Zaakceptowane
zapisy w dokumencie
strategii

17. Ocena skuteczności działania

Przeprowadzona przez Kierownictwo /Wójta Gminy/ ocena czy
sformułowanie misji i wizji wpływa na uporządkowanie działań
urzędu. Pozyskanie informacji od obywateli i organizacji w gminie
czy dostrzegli ten fakt (sformułowania i ogłoszenia misji i wizji
urzędu).

18. Opracował plan/data

Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych /04.11.2015 r.

19. Zatwierdził plan/data

Krystyna Sówka - Wójt Gminy /04.11.2015 r.

20. Zatwierdził realizację/data

Krystyna Sówka - Wójt Gminy /04.11.2015 r.
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Karta działania doskonalącego nr 2
1. Nazwa działania

Opracowanie celów dotyczących rozwoju e-usług w działaniu
urzędu.

2. Opis działania

Sformułować podstawowe cele dot. rozwoju e-usług w strategii
rozwoju gminy

4. Sponsor/Decydent

Wójt

5. Właściciel

Kierownik Referatu Inwestycji Infrastruktury Komunalnej, Promocji
i Funduszy Pomocowych..

6. Zespół realizujący działanie

Zespół ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy

7. Budżet

-

8. Planowana data rozpoczęcia

11.2015

9. Planowana data zakończenia

12.2015

10. Kryterium Modelu CAF

1.2 / 2.4

Obszar doskonalenia
11. Zdefiniowanie problemu

Istnieje po stronie mieszkańców potrzeba informacji w jakim
zakresie można korzystać z usług dostępnych w sieci
internetowej. Jest to też potrzebne w urzędzie by udzielać
informacji obywatelom; tego typu podejście jest też coraz częściej
stosowane i urząd chce takie je praktykować.

12. Analiza przyczyn

Nie występowała do tej pory taka potrzeba, nie było takiej decyzji
po stronie kierownictwa ani żadne czynniki zewnętrzne nie
wskazywały na zwiększoną aktywność w tym zakresie.

13. Cel działania

Wskazać w dokumencie Strategii priorytety w zakresie eadministracji; Docelowo:
Odpowiedzieć na
oczekiwania
mieszkańców oraz poprawić wewnętrzną sprawności urzędu

14. Oczekiwany wynik

Sformułowane cele dot. e-administracji w Strategii Rozwoju
Gminy
Docelowo: Zwiększony pakiet e-usług dostępnych w UG Dynów
oraz zwiększenie satysfakcji mieszkańców z tego co robi UG i tym
samym lepsze oceny po ich stronie .

15. Sposób pomiaru celu/miernik
16. Szczegółowy plan działania

a/ działanie
szczegółowe

b/termin

c/ wynik

Przygotować
listę
celów dotyczących
e-usług do zapisania
w

31.12.2015

Sporządzona lista

17. Ocena skuteczności działania

W krótkim okresie – jak posiadanie celów w zakresie eadministracji wpłynęło na możliwość pozyskiwania przez gminę
zewnętrznych środków na ten cel. W dłuższym czasie ocena
skuteczności poprzez informacje o stopniu wykorzystania przez
obywateli możliwości jakie daje załatwianie spraw poprzez sieć
internetową (w praktyce stopień wykorzystania platformy ePUAP).

18. Opracował plan/data

Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych /04.11.2015 r.
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19. Zatwierdził plan/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.

20. Zatwierdził realizację/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.

Karta działania doskonalącego nr 3
1. Nazwa działania

Opracowanie rocznych planów szkoleń.

2. Opis działania

Przygotować roczne plany szkoleń dla pracowników w podziale
na referaty i stanowiska samodzielne oraz w oparciu o diagnozę
potrzeb.

4. Sponsor/Decydent

Wójt

5. Właściciel

Kierownicy referatów

6. Zespół realizujący działanie

-

7. Budżet

-

8. Planowana data rozpoczęcia

12.2015

9. Planowana data zakończenia

01.2016

10. Kryterium Modelu CAF

3.1 / 3.3

Obszar doskonalenia
11. Zdefiniowanie problemu

Istnieje
potrzeba
weryfikacji
i
zaplanowania
potrzeb
szkoleniowych pracowników urzędu gminy. Dostosowania rodzaju
szkoleń do zmieniających się przepisów prawa oraz dotyczących
kwestii rozwoju osobistego.

12. Analiza przyczyn

Nie weryfikowano do tej pory takich potrzeb i nie dostrzegano
potrzeby planowego podejścia do tego obszaru. W części wynika
to z możliwości finansowych gminy, zakresu w jakim możliwe jest
zrealizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników.

13. Cel działania

Dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracowników i
urzędu, poprawa jakości i skuteczności pracy

14. Oczekiwany wynik

Zwiększenie
satysfakcji
mieszkańców,
interesantów
zewnętrznych w zakresie obsługi, załatwienia spraw.

15. Sposób pomiaru celu/miernik
16. Szczegółowy plan działania

a/ działanie
szczegółowe

b/termin

c/ wynik

Przygotować
plan
szkoleń
uwzględniający
potrzeby
pracowników

31.01.2016

Sporządzony plan

17. Ocena skuteczności działania

Ocena przez pracowników formuły planowego podejścia do
szkoleń oraz ewaluacja procesu tworzenia planu na 2016 r.

18. Opracował plan/data

Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych /04.11.2015 r.

19. Zatwierdził plan/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.

20. Zatwierdził realizację/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.
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Karta działania doskonalącego nr 4
1. Nazwa działania

Opracowanie informacji o usługach – karty usług

2. Opis działania

Przygotować listę usług najbardziej popularnych, najczęściej
/realizowanych w urzędzie/; przygotować wzór opisu; zlecić
wewnątrz urzędu sporządzenie opisu; zaprojektować metody
poinformowania mieszkańców o powstałych opisach.

4. Sponsor/Decydent

Wójt

5. Właściciel

Kierownicy referatów

6. Zespół realizujący działanie

-

7. Budżet

-

8. Planowana data rozpoczęcia

11.2015

9. Planowana data zakończenia

01.2016

10. Kryterium Modelu CAF

4.2 / 5.2

Obszar doskonalenia
11. Zdefiniowanie problemu

Istnieje po stronie mieszkańców potrzeba takiej informacji; jest to
też potrzebne w urzędzie by udzielać informacji obywatelom; tego
typu podejście jest też coraz częściej stosowane i urząd chce
także je praktykować.

12. Analiza przyczyn

W urzędzie uznawano, że formuła Biura Obsługi Klienta jest
wystarczająca do informowania obywateli o szczegółach dot.
poszczególnych spraw.

13. Cel działania

Rozszerzyć możliwości informowania jakie są obecnie w BOK

14. Oczekiwany wynik

Odpowiedzieć na oczekiwania mieszkańców. Zwiększenie
zakresu w jakim obywatele mogą korzystać z informacji o
usługach.

15. Sposób pomiaru celu/miernik
16. Szczegółowy plan działania

a/ działanie
szczegółowe

b/termin

c/ wynik

Przygotować
listę
usług
najbardziej
popularnych wśród
mieszkańców

31.11.2015

Sporządzona lista

Zlecić i przygotować
opisy usług

10.01.2016

Przygotowane
usług

Wprowadzić
opisy
do
publicznej
wiadomości

31.01.2016

Publicznie dostępne
karty usług

karty

17. Ocena skuteczności działania

Stan wykorzystywania kart przez mieszkańców

18. Opracował plan/data

Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych/04.11.2015 r.

19. Zatwierdził plan/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.
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20. Zatwierdził realizację/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.

Karta działania doskonalącego nr 5
1. Nazwa działania

Opracowanie i wprowadzenie do użytku formuły korzystania z
zasobów informacji wewnątrz urzędu (tzw. dysku wspólnego).

2. Opis działania

Opracowanie i wprowadzenie do użytku formy wykorzystania tzw.
dysku wspólnego (opisanie zawartości, zasad korzystania)

4. Sponsor/Decydent

Wójt

5. Właściciel

Informatyk

6. Zespół realizujący działanie

-

7. Budżet

-

8. Planowana data rozpoczęcia

12.2015

9. Planowana data zakończenia

01.2016

10. Kryterium Modelu CAF

4.4

Obszar doskonalenia
11. Zdefiniowanie problemu

Istnieje w urzędzie potrzeba opracowania i wprowadzenia do
użytku dysku wspólnego, który służyć będzie lepszej komunikacji
wewnętrznej, umożliwi wspólną prace na dokumentach. Wiele
samorządów korzysta w powyższego narzędzia, urząd także chce
skutecznie stosować to rozwiązanie.

12. Analiza przyczyn

Formuła dotychczasowej pracy skłania do wprowadzenia tego
rozwiązania. Dotychczas korzystano z różnych mechanizmów
pośrednich.

13. Cel działania

Usprawnienie wewnętrznej pracy urzędu, możliwość wymiany
informacji przez pracowników na każdym stanowisku.

14. Oczekiwany wynik

Lepsza komunikacja i współpraca wewnętrzna urzędu oceniana
przez samych pracowników.

15. Sposób pomiaru celu/miernik
16. Szczegółowy plan działania

a/ działanie
szczegółowe

b/termin

c/ wynik

Zaprojektowanie
struktury zasobów
na dysku

15.12.2015

Projekt struktury

Uruchomienie dysku
wspólnego dla
wszystkich
pracowników w
urzędzie, ustalenie
zasad dostępu

31.01.2016

Uruchomiony
wspólny

dysk

17. Ocena skuteczności działania

Stopień wykorzystywania narzędzia przez pracowników i ich
ocena funkcjonalności.

18. Opracował plan/data

Jan Solarz - Kierownik Referatu Inwestycji, Infrastruktury
Komunalnej, Promocji i Funduszy Pomocowych /04.11.2015 r.
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19. Zatwierdził plan/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy /04.11.2015 r.

20. Zatwierdził realizację/data

Krystyna Sówka – Wójt Gminy/04.11.2015 r.
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