
Informacja na temat przyjętego planu doskonalenia

PLAN DOSKONALENIA PRZYJĘTY W URZĘDZIE GMINY PRZYRÓW

Sporządził:

Elżbieta Deska – Koordynator CAF

Cel dokumentu:

Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie doskonalenia:

Zarządzenie Nr  Or.0050.76.2014 Wójta  Gminy Przyrów w sprawie  przyjęcia  planów doskonalenia 
w związku z przeprowadzeniem II samooceny CAF.

Projekty usprawnień zarządczych

Na  podstawie  wyników  II  samooceny  przeprowadzonej  w  oparciu  o  metodę  CAF  2006  oraz 
zidentyfikowanych  w  procesie  samooceny  obszarów  wymagających  poprawy,  ustalone  zostały 
priorytety działań doskonalących, służących poprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Przyrów. 

Plan doskonalenia  został  opracowany w uzgodnieniu  z  kierownictwem Urzędu oraz podlegał  jego 
akceptacji. Do wdrożenia rekomendowane zostały następujące projekty usprawnień zarządczych:

Projekt 1:
„Ustalenie metod planowania, monitorowania i ewaluacji strategii gminy”

Celem projektu jest ustalenie metod planowania, monitorowania i zmian w funkcjonowaniu urzędu oraz 
ustalenie metody monitorowania i ewaluacji strategii.

Projekt 2:
„Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów na wszystkich stanowiskach pracy”

Celem  projektu  jest  wdrożenie  elektronicznego  obiegu  dokumentów  na  wszystkich  stanowiskach 
pracy.

Projekt 3:
„Stosowanie sie do zasad wprowadzonych Zarządzeniem Nr Or.0050.104.2013 Wójta Gminy Przyrów  

z dn.27.12.2013r., w sprawie wdrożenia systemu do monitorowania oraz analizowania satysfakcji  
obsługi klienta wraz ze wspomagającym narzędziem IT w UG Przyrów””

Cel  projektu:  stosować  sie  do  zasad  wprowadzonych  Zarządzeniem  Nr  Or.0050.104.2013  Wójta 
Gminy Przyrów z dn.27.12.2013r., w sprawie wdrożenia systemu do monitorowania oraz analizowania 
satysfakcji obsługi klienta wraz ze wspomagającym narzędziem IT w UG Przyrów.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  zaakceptowanych  projektów  usprawnień  zarządczych 
zawarte  są  w  Planie  Doskonalenia  Urzędu  Gminy  Przyrów.  Przyjęte  projekty  usprawnień  będą 
wdrażane do 30 czerwca 2016 roku. Stan ich realizacji będzie na bieżąco monitorowany – informacje 
o postępie we wdrażaniu planu doskonalenia przekazywane będą kierownictwu i pracownikom Urzędu. 
O zrealizowanych projektach i osiągniętych rezultatach zostaną poinformowani klienci Urzędu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 pt. „Samoocena CAF – profesjonalizacja JST” nr 

projektu POKL.05.02.01-00-044/12
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