
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU 

„Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik” 

 

 

 

      W okresie  od  5 listopada 2012r. do 31 października 2014r. z inicjatywy kierownictwa 

Gminy Skórzec w partnerstwie z Gminami Domanice, Stoczek, Suchożebry, Wodynie, 

Wiśniew realizowany był projekt „Profesjonalny urząd – kompetentny urzędnik” w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach priorytetu V dobre rządzenie, działanie 5.2 

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja 

zarzadzania w administracji samorządowej. 

W wyniku realizacji projektu   zwiększono: 

1)  kompetencje  merytoryczne  urzędników  samorządowych w kluczowych obszarach 

     funkcjonowania JST poprzez system szkoleń  i warsztatów  z zakresu  : 

-kodeksu postepowania administracyjnego,  

-ochrony danych osobowych, 

- dostępu do informacji publicznej, 

-ustawy o samorządzie gminnym, - 

-prawa pracy w samorządzie,  

-zarzadzania kadrą, 

-zarzadzania zespołami zadaniowymi, 

-komunikacji wewnętrznej, 

-podatków i opłat lokalnych, 

-zamówień publicznych,  

-tworzenia profilu zaufanego,  

-funkcjonowania E-PUAP-u, 

-ochrony środowiska-decyzji środowiskowych, 

-podziału nieruchomości , rozgraniczeń, 

-funkcjonowania USC, 

-zasad i technik prawodawczych. 

 

2) podniesiono  jakość i zwiększono dostępności usług publicznych świadczonych przez 

    urząd   między innymi  poprzez: 

 - uruchomienie punktu obsługi klienta,  

 -uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego,  

-modernizacje strony internetowej,  

-opracowanie     i wdrożenie kart usług.  

 

3) wzmocniono zdolność  jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowania,  

    wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym poprzez:       

 -  opracowanie strategii rozwoju Gminy Skórzec do roku 2020. 

 

4) wdrożono usprawnienia zarządcze w administracji samorządowej na poziomie całej  

    organizacji  poprzez: 

- zakup laptopa, projektora i ekranu do sali konferencyjnej,  

-dwóch komputerów z oprogramowaniem, 

- trzech tablic korkowych do urzędu,  

-dwóch słupów ogłoszeniowych,  

-dwóch sorterów obrotowych wraz z ramkami  na karty usług,  



- oznakowania profilu zaufanego, 

-wyposażenia biura obsługi klienta  w :  zestaw mebli do biura oraz wyposażenie w fax, 

komputer , skaner   i drukarkę,    

-zakup  programu Corel Draw Graphics,  

-zakup  dwóch witaczy z logo Gminy,  

-dysku zewnętrznego,  

-dyktafonu Olympus . 

 

oraz wdrożenie zarządzeń Wójta  w zakresie:  

ocen okresowych pracowników, opisów stanowisk pracy, jednakowej identyfikacji wizualnej 

Gminy, monitorowania jakości stanowionego prawa, rozwoju kompetencji kadr, procedury 

dzielenia się wiedzą. 

Ponadto należy zaznaczyć, że 2 osoby podniosły kwalifikacje na studiach podyplomowych,   

2 osoby podniosły kwalifikacje  ze znajomości języka angielskiego oraz 2 osoby podniosły 

kwalifikacje z zakresu znajomości i obsługi komputera uzyskując europejski certyfikat 

umiejętności komputerowych ECDL. 

 

5) wzmocniono  zdolność jednostki samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów 

prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez : 

- system szkoleń pracowników,  

-zakup  programu Lex,  

-zakup edytora aktów prawnych XML, Legislator,  

-zakup systemu do prowadzenia ewidencji środków trwałych, 

- zakup program Auta. 

 

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Gmina na powyższe działania sprzęt, 

oprogramowanie, system szkoleń, doradztwo nie wydatkowała własnych środków 

finansowych, ponieważ projekt był realizowany z  Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Mamy nadzieje, że założone w projekcie cele zostały zrealizowane, a działania Gminy w tym 

zakresie są widoczne i przyniosły oczekiwane rezultaty.  

           Wójt  

    Stanisław Kaliński 


