Projekt ,,Lepszy Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PROJEKT "LEPSZY URZĄD"
W dniu 1 września 2012 roku Gmina Wierzbica wraz z trzema innymi samorządami gminnymi (Ruda
Huta, Siedliszcze i Sawin) oraz Starostwem Powiatowym w Chełmie rozpoczęła realizację projektu pn.
"Lepszy Urząd" nr POKL.05.02.01-00-026/12, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 1/POKL/5.2.1/2011 organizowanego
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 (Wzmacnianie potencjału
administracji samorządowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowany czas zakończenia
Projektu to 31 sierpień 2014 roku.

Głównym założeniem projektu jest poprawa efektywności zarządzania, jak również podniesienie
jakości usług publicznych świadczonych w Urzędzie Gminy Wierzbica, poprzez wdrożenie w okresie
24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych
za pomocą Wspólnej Metody Oceny - CAF.

Celem projektu jest: podnoszenie jakości oraz zwiększenie dostępności usług publicznych
świadczonych przez Urząd Gminy Wierzbica, wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej
organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością, podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadr
Urzędu Gminy Wierzbica, wzmocnienie zdolności jednostki samorządu terytorialnego objętego
projektem w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych poprzez
zapewnienie m. in. dostępu do systemów aktów prawnych, wzmocnienie zdolności w zakresie
opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityki i strategii o zasięgu regionalnym i lokalnym jednostki
samorządu terytorialnego objętej projektem.

Podsumowanie dotychczasowego przebiegu realizowanego projektu
od 1 września 2012r. do 31 grudnia 2013r. w części dotyczącej Urzędu Gminy
Wierzbica oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:
W projekcie pod nazwą „Lepszy Urząd” zostało zakwalifikowanych ogółem 23 pracowników
z Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy:
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ROZBICIE PRACOWNIKÓW NA ILOŚĆ MĘŻCZYZN I KOBIET
Mężczyźni

Kobiety

Urząd Gminy Wierzbica

5

13

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wierzbicy

1

4

- Opracowano System Rozwoju kompetencji kadr;
- Zakupiono studia podyplomowe dla 6 pracowników Urzędu Gminy Wierzbica z czego
4 osoby zakończyły, a 2 jeszcze są w trakcie nauki:
NAZWY KIERUNKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:
1.
2.
3.
4.
5.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rachunkowość
Zamówienia Publiczne
Menadżer Administracji Publicznej
Zarządzanie Projektami Europejskimi (projekt management)

- Pracownicy do tej pory uczestniczyli w 14 szkoleniach. Łącznie uczestniczyło 23
pracowników (18 osób z Urzędu Gminy Wierzbica oraz 5 osób z Ośrodka Pomocy
Społecznej);
NAZWY DOTYCHCZAS ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW UG ORAZ
OPS W WIERZBICY:
NAZWA SZKOLENIA
LICZBA UCZESTNIKÓW
DATA REALIZACJI SZKOLENIA
SZKOLENIA
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
z uwzględnieniem obsługi przez Internet i telefon,
radzenie sobie z trudnym klientem
Język migowy
Rozwijanie problemów praktycznych przy
udzielaniu zamówień publicznych
Zasady rachunkowości i sprawozdawczości
budżetowej
Rozliczanie VAT w JST

9

19 – 20.12.2012 r.

1

07.12.2012 r. do 25.01.2013 r.

8

07 – 08.02.2013 r.

3

22.02.2013 r.

2

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
(pracownicy)

15

Kodeks postępowania administracyjnego w
praktyce, postępowanie administracyjne z
uwzględnieniem

12

25.02.2013 r.
I termin: 27-28.02
i 01.03.2013 r.;
II termin: 04-06.03.2013 r.
I termin: 08-11.03.3013 r.
II termin: 12-13.03.2013 r.
III termin: 14-15.03.2013 r.
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e-postępowania
Zasady tworzenia aktów prawa miejscowego
przez JST, zasady techniki prawodawczej przy
redagowaniu uchwał
Podatki i opłaty lokalne, postępowanie
egzekucyjne w administracji
Prawo drogowe
Bezpieczeństwo sieci i systemów
Rozwijanie umiejętności przywódczych i
zarządczych, kompetencji interpersonalnych pod
kątem relacji z pracownikami i klientami
Stosowanie instrukcji kancelaryjnej i JRWA
Gospodarka odpadami

2

16.04.2013 r.

1

18.04.2013 r.

1
1

16.05.2013 r.
26 – 29.08.2013 r.

4

09 – 11.10.2013 r.

2
1

28.10.2013 r.
25.11.2013 r.

- Zostały zakupione w dwóch turach publikacje książkowe do urzędu mające na celu
wspieranie pracy urzędników łącznie zakupiono i przekazano na stan Urzędu Gminy
Wierzbica 25 publikacji książkowych:
NAZWY 15 PUBLIKACJI ZAKUPIONYCH W I TURZE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ustawa o systemie oświaty. Komentarz.
Kodeks pracy Komentarz.
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz.
Ordynacja podatkowa. Komentarz.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz.
Zaświadczenia ws. Podatkowych.
Windykacja należności. Komentarz.
Postępowanie egzekucyjne w administracji.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz.
Prawo ochrony środowiska. Komentarz. Krzysztof Gruszecki.
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz.
Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców.
Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
Rachunkowość budżetowa
Własność nieruchomości.

NAZWY 10 PUBLIKACJI ZAKUPIONYCH W II TURZE
1.
2.
3.
4.

Zmiana imienia i nazwiska. Geneza, Komentarz, Orzecznictwo, Wzory decyzji.
VAT 2013 komentarz do zmian.
Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Orzecznictwo, Wzory dokumentów i pism.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Komentarz.
Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej. Wzory z komentarzem + CD.
Wynagrodzenia pracowników samorządowych. Komentarz, przykłady, pytania i odpowiedzi,
przepisy + CD.
Ustawy o opłacie skarbowej o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz.
Instrukcja inwentaryzacyjna z dokumentacją + suplement elektroniczny.
Instrukcja egzekucyjna dla Urzędów Miast i Gmin wraz z 48 wzorami pism + suplement
elektroniczny.
Audyt systemu utrzymania czystości i porządku w gminach. 65 list kontrolnych + suplement
elektroniczny.

- W I kwartale 2013 r. Urząd Gminy otrzymał roll-up oraz 2 stojaki na ulotki promujące
e-usługi wraz z 1000 szt. ulotek:
WZÓR ROLL-UP
PROMUJĄCY E-USŁUGI W GMINIE WIERZBICA
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WZÓR ULOTKI
PROMUJĄCEJ E-USŁUGI W GMINIE WIERZBICA
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- Opublikowany został obszerny artykuł promujący e-usługi w Biuletynie informacyjnym
„Nasza Wierzbica” treść artykułu znajduje się w numerze 2 Kwiecień/ Lipiec 2013r. na stronie
17, artykuł również został umieszczony na stornie internetowej Urzędu Gminy Wierzbica:
www.ugwierzbica.pl
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- Urząd Gminy również otrzymał w ramach projektu tablicę informacyjną wewnętrzną
elektroniczną z oprogramowaniem do zarządzania informacją jak również tablicę
informacyjną zewnętrzną elektroniczną:

TABLICA WEWNĘTRZNA Z OPROGRAMOWANIEM

TABLICA ZEWNĘTRZNA Z OPROGRAMOWANIEM
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- Zakupiono dostęp do systemu informacji prawnej na jedno stanowisko;
- Zostały zakupione oraz zainstalowane następujące oprogramowania:

PROGRAM ELEKTRONICZNA EWIDENCJA DRÓG
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 67 poz.582 i 583) z dnia 16 lutego 2005
roku, nakłada na każdego zarządcę obowiązek prowadzenia ewidencji dróg.
Firma Lehmann+Partner Polska Sp. z o.o. wykorzystująca najnowsze rozwiązania techniczne
oraz zatrudniająca wykwalifikowany personel stworzyła taką ewidencję dróg gminnych oraz
lokalnych znajdujących się na terenie Gminy Wierzbica. Elektroniczna Ewidencja dróg która
przy wykorzystaniu oprogramowania wspomagającego zarządzanie (SibView5, RoadMan),
pozwala na szybki dostęp do zgromadzonych danych. Ewidencja w formie elektronicznej
ułatwia tworzenie raportów i statystyk, jak również zawiera mapę interaktywną, która
współpracuje z bazą danych oraz z systemem referencyjnym. Zarządca może też łatwo
dokonać samodzielnej aktualizacji danych.

Opis Oprogramowania:
Mapa jest głównym modułem systemu
Moduł mapy jest modułem interaktywnym,
to znaczy wszystkie akcje użytkownika w tym
module są automatycznie prezentowane
w pozostałych modułach sytemu. Mapa jest
głównym narzędziem, za pomocą którego
użytkownik ma możliwość przeglądania sieci
drogowej oraz czy edytowania obiektów
drogowych. Podstawowymi składnikami mapy
są warstwy, które można dowolnie
pokazywać i ukrywać, zmieniać ich kolejność
wyświetlania a także konfigurować parametry
warstwy.
Użytkownik
może
także
wyeksportować lub zaimportować dowolną
warstwę mapy do jednego z wielu
obsługiwanych formatów (TAB, SHP, DXF,
MIF…). Istnieje także możliwość importu
warstw podkładów rastrowych w formatach
BMP, TIFF, JPEG. Użytkownik ma możliwość
wyboru odwzorowania roboczego mapy
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spośród wielu najbardziej znanych odwzorowań (1992, 1965, 2000…). Na mapie wyświetlane
są obiekty drogowe, które mogą być edytowane. Edycja obiektów powoduje zmianę w bazie
danych a co za tym idzie ma bezpośredni wpływ na dane generowane w raportach książki
drogi.
Rzeczywisty obraz korytarza drogi
Obiekty drogowe mają w bazie reprezentację geometryczną
jako obiekty liniowe, punktowe i powierzchniowe. Umożliwia
to wyświetlanie rzeczywistych kształtów i położenia obiektów
na mapie. W programie RoadMan cyfrowy plan liniowy
wyświetlany jest na mapie interaktywnej. Użytkownik ma
możliwość edycji obiektów drogowych na mapie np. zmianę
kształtu chodnika czy też dorysowanie nowego.

Projekty organizacji ruchu
System RoadMan jest w pełni kompatybilny z ogólnie przyjętymi
zasadami tworzenia projektów organizacji ruchu. Przy pomocy
modułu Edytor Znaków użytkownik ma możliwość stworzenia
dowolnej tarczy znaku pionowego, przy czym RoadMan posiada w
swojej bazie danych bibliotekę znaków wymienionych
w Rozporządzeniu. Zaawansowane funkcje wydruku umożliwiaj
automatyczny wydruk dowolnego odcinka sieci drogowej w
postaci książki formatu A3/A4.

Pozostałe funkcje systemu











Generowanie raportów Książki Drogi zgodnie z Rozporządzeniem
Generowanie predefiniowanych statystyk na temat zawartości bazy danych
Generowanie plików PDF z planem liniowym drogi oraz schematów skrzyżowań
Rozbudowana opcja definiowania filtrów obiektowych i sieciowych
Prezentacja wyników oceny stanu nawierzchni wykonanej metodami SOSN lub BIKB
Moduł zarządzania obiektami mostowymi
Moduł zarządzania pasem drogowym
Moduł prezentacji zdjęć sekwencyjnych korytarza drogi
Moduł dokumentów
Narzędzia do kalibracji i przycinania podkładów rastrowych
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- Opracowano wspólnie z firmą ARFA księgę identyfikacji wizualnej, w ramach prac
stworzono logo dla Gminy Wierzbica oraz hasło reklamujące i promujące gminę:

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ:

LOGO GMINY WIERZBICA:
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- Firma ARFA w dalszej części prac również wykonała kompleksowe oznakowanie
pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wierzbica oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,
dodatkowo zamontowano dużą tablicę informacyjną na parterze urzędu oraz dwie tablice
kierunkowe jedna podwieszana na parterze zaś druga naścienna na I piętrze urzędu:

INFORMACJE OGÓLNE
RODZAJ OZNAKOWANIA
Tabliczki przy drzwiowe A4
Tablice kierunkowe
Tablica informacyjna
Tabliczki na toalety

ILOŚĆ W SZTUKACH
26 + 2 zapasowe
2 ( 1 podwieszana oraz 1 naścienna)
1
4

TABLICZKI PRZYDRZWIOWE
(OZNAKOWANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH):
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TABLICE KIERUNKOWE
(PODWIESZANA ORAZ NAŚCIENNA):

TABLICA INFORMACYJNA:
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