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INFORMACJA NA TEMAT PRZYJETEGO PLANU DOSKONALENIA
Plan doskonalenia przyjęty w Urzędzie Gminy Dynów
Cel dokumentu:
Przekazanie
pracownikom
i
klientom
Urzędu
informacji
o
przyjętym
planie
doskonalenia:
Zarządzenie Nr 120/2015 Wójta Gminy Dynów w sprawie przyjęcia planu doskonalenia w związku z przeprowadzeniem
samooceny CAF.

Projekty usprawnień zarządczych:
Na podstawie wyników samooceny przeprowadzonej w oparciu o metodę CAF oraz zidentyfikowanych w procesie
samooceny obszarów wymagających poprawy, ustalone zostały priorytety działań doskonalących, służących poprawie
funkcjonowania Urzędu Gminy Dynów. Plan doskonalenia został opracowany w uzgodnieniu z kierownictwem Urzędu oraz
podlegał jego akceptacji. Do wdrożenia rekomendowane zostały następujące projekty usprawnień zarządczych:
Projekt 1:
„Opracowanie misji i wizji urzędu jako elementu strategii rozwoju gminy”
Celem projektu jest 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.
Projekt 2:
„Opracowanie celów dotyczących rozwoju e-usług w działaniu urzędu”
Celem projektu jest wskazanie w dokumencie Strategii priorytetów w zakresie e-administracji; Docelowo: Odpowiedzieć na
oczekiwania mieszkańców oraz poprawa wewnętrznej sprawności urzędu.
Projekt 3:
„Opracowanie rocznych planów szkoleń”
Celem projektu jest dostosowanie oferty szkoleniowej do potrzeb pracowników i urzędu, poprawa jakości i skuteczności
pracy.
Projekt 4:
„Opracowanie informacji o usługach – karty usług”
Celem projektu jest rozszerzenie możliwości informowania o świadczonych usługach ponad te jakie są obecnie w Biurze
Obsługi Klienta
Projekt 5:
„Opracowanie i wprowadzenie do użytku formuły korzystania z zasobów informacji wewnątrz urzędu (tzw. dysku
wspólnego).”
Celem projektu jest usprawnienie wewnętrznej pracy urzędu, możliwość wymiany informacji przez pracowników na każdym
stanowisku.
Szczegółowe informacje dotyczące zaakceptowanych projektów usprawnień zarządczych zawarte są w Planie
Doskonalenia Urzędu Gminy Dynów. Przyjęte projekty usprawnień będą wdrażane do 31 stycznia 2016 r. Stan ich realizacji
będzie na bieżąco monitorowany – informacje o postępie we wdrażaniu planu przekazywane będą kierownictwu i
pracownikom urzędu. Informacja o realizacji planu zostanie również przekazana klientom urzędu.

