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Miasto Nisko przeprowadziło dogłębną analizę zarządzania miastem (administracja i jednostki 

organizacyjne) w obszarach: 1. Zarządzanie strategiczne; 2. Zarządzanie finansowe; 3. Koordynacja 

działań w obrębie JST; 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi; 5.Jakość i dostępność usług publicznych; 

6. Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna. Każdy obszar został oceniony wg. 

następującego schematu: procedury; zespół; kompetencje; technologia. 

Tak przygotowywano Plan Rozwoju Instytucjonalnego. 

Za kluczowe obszary działań rozwojowych Niska uznano: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE - jako 

umiejętność budowania i urzeczywistniania strategii samorządu; ZARZĄDZANIE FINANSOWE –jako  

perspektywiczne i bieżące zapewnienie środków, pozwalające skutecznie i ekonomicznie 

realizować zamierzenia wynikające ze strategii rozwoju gminy oraz PRL, PRI.; KOORDYNACJA 

DZIAŁAŃ W RAMACH SAMORZADU – jako fachowe inicjowanie, planowanie i realizacja 

przedsięwzięć koordynowanych i wykonywanych przez wydziały i jednostki; ZARZĄDZANIE 

ZASOBAMI LUDZKIMI – jako zdolność podejmowania decyzji kierowniczych i realizacja spójnych 

działań, zmierzających do zapewnienia niezbędnego personelu w wymiarze ilościowym i 

jakościowym, w określonym miejscu i czasie oraz racjonalne wykorzystanie tego personelu zgodnie 

z misją i celem organizacji (samorządu); ŚWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH – jako zagadnienia 

związane z poprawą dostępności oraz jakości usług publicznych dostarczanych i świadczonych przez 

samorząd dla wszystkich mieszkańców; PRZEJRZYSTOŚĆ, PARTNERSTWO I AKTYWNOŚĆ 

SPOŁECZNA – jako systemowe i trwałe wdrażanie kultury otwartości, przejrzystości, 

praworządności, w szczególności wzmocnienie struktur współpracy pomiędzy samorządami a 

mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, biznesem, innymi samorządami oraz instytucjami 

rządowymi na ternie gminy we wszystkich formach i z wykorzystaniem wielu narzędzi. 

Program Rozwoju Instytucjonalnego w Nisku został przygotowany z użyciem wytycznych OECD dla 

zapewnienia i. Poprawy rozwoju lokalnego i planowania strategicznego,  ii. Poprawy świadczonych 

usług, iii. Wzmocnienia wewnętrznych procesów zarządzania. 

 

1. Charakterystyka stanu obecnego funkcjonowania lokalnej administracji (standardy działania, 

poziom kompetencji) i jej współpracy z zewnętrznymi interesariuszami. 

Gmina wykonuje swoje zadania kompetencyjne poprzez Urząd Gminy, a także poprzez gminne 

jednostki organizacyjne. Urząd Gminy i Miasta Nisko ma swoją siedzibę w centrum miasta przy Placu 

Wolności 14. Gmina odpowiada za wszystkie sprawy o zasięgu lokalnym, które – zgodnie z założeniami 

ustawy o samorządzie gminnym – mogą się przysłużyć „zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty”. 

Urząd Gminy i Miasta Nisko obsługuje mieszkańców (ponad 22 tys.) wszystkich miejscowości z terenu 

gminy tj. sześć sołectw z obszaru wiejskiego oraz dziewięć osiedli z terenu miasta, jak i również 

inwestorów, partnerów indywidualnych i instytucjonalnych. 

Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. W strukturze organów gminy Sekretarz odgrywa ważną rolę w 

działalności samorządu, a skarbnik w polityce finansowej gminy. Organizacja i zasady funkcjonowania 
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urzędu gminy są określone w regulaminie organizacyjnym, nadanym przez burmistrza w drodze 

zarządzenia. Urząd Gminy i Miasta Nisko ma udziały (100% )  w jednej spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością: Miejskim Zakładzie Komunalnym Nisko Sp. z o.o. w Nisku.  

Nisko już od czasów średniowiecznych pełniło ważną funkcję administracyjną w Polscei. W wieku XVII 

w. Nisko stało się miejscem kilku centralnych obozowań i zwoływań szlachty z całego kraju. W roku 

1933 Nisko nabyło prawa miejskie. W roku 1973 Nisko utraciło prawa powiatowe na rzecz Stalowej 

Woli. Natomiast od roku 1975 objęło nową funkcję administracji gminnej. 1 stycznia 1999 r. Nisko 

odzyskało prawa administracji powiatowej i obecnie stanowi siedzibę Powiatu Niżańskiego oraz Gminy 

i Miasta Nisko. Obecnie w Nisku koncentruje się działalność administracji powiatowej wraz z 

odpowiadającymi jej instytucjami i oddziałami wchodzącymi w skład Powiatu Niżańskiego oraz 

działalność administracji gminnej miejsko – wiejskiej, z jednostkami organizacyjnymi, budżetowymi i 

spółkami komunalnymi, tworzącymi Gminę i Miasto Nisko.   

W mieście działa 46 różnych instytucji, placówek, organizacji realizujących szereg działań publicznych 

w kluczowych obszarach życia codziennego mieszkańców: edukacji, administracji, kultury i sportu, 

bezpieczeństwa, obronności. Jednostki podejmują się realizacji zadań własnych i zleconych w ramach  

administracji gminnej i powiatowej, administracji wojewódzkiej i krajowej. 

 

Standardy funkcjonowania administracji samorządowej w Nisku, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów kluczowych dla rozwoju i jakości funkcjonowania miasta oraz angażowania mieszkańców w 

sprawy miasta zostały sporządzone na podstawie arkuszy diagnostycznych złożonych przez 

Kierowników Referatów Urzędu oraz jednostek. Z arkuszy samooceny sporządzono Raport dotyczący 

problemów i wyzwań do zmiany najważniejszych obszarów.  

• Obszar: Zarządzanie strategiczne: opracowana strategia zdecydowanie za mało wykorzystywana 

jest w bieżącym procesie zarządzania rozwojem Gminy, struktura organizacyjna Urzędu Gminy 

wraz z jednostkami podległymi nie jest przygotowana do zarządzania strategicznego Gminą, w 

procesie decyzyjnym i strategicznego rozwoju nie stosuje się narzędzi precyzyjnie określających 

zakres zadań do realizacji, w tym nie wykorzystuje się metody oceny projektów wg. studiów 

wykonalności: analizy ryzyka, analizy finansowej i ekonomicznej, kadra kierownicza nie w pełni  

jest przygotowana do zarządzania strategicznego Gminą, Gmina nie gromadzi danych 

umożliwiających rozwój strategiczny gminy, część danych zbierana jest nadal w sposób „ręczny”, 

co ogranicza sprawność i szybkość podejmowanych decyzji strategicznych, Gmina nie posiada 

również w tym zakresie narzędzi, proces zarządzania Gminą nie opiera się w pełni o 

partycypacyjny charakter rozwoju, dane nie są udostępniane dla mieszkańców i zainteresowanych 

grup interesariuszy. 

• Obszar Zarządzanie finansowe: brakuje ukierunkowanie struktury finansowej i planowania 

finansowego na zadania strategiczne, zarządzania rozwojem, wdrożenia oceny ryzyka w 

planowaniu budżetu, w szczególności zadań strategicznych, wdrożenia oceny inwestycyjnej 

projektów opartej o pełną analizę finansowo – ekonomiczną przedsięwzięcia (analiza kosztów 

inwestycyjnych, eksploatacyjnych i analiza korzyści ekonomicznych), przygotowanie kadry 

kierowniczej do zarządzania strategicznego, opartego o analizy, diagnozy, zarządzanie projektami 

i pracę w zespołach zadaniowych. 

• Obszar Koordynacja działań w obrębie jednostki samorządu terytorialnego i Zasobów ludzkich: 

koniecznością jest ukierunkowanie pracy urzędu i jednostek na zarządzanie strategiczne, 
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przygotowanie kadry do pracy w ramach zarządzania projektami, praca w zespołach zadaniowych, 

przygotowanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Nisko w oparciu o nowe założenia 

pracy organizacyjnej – zarządzanie strategiczne, podział zadań, informatyczne diagnozy i analizy, 

tworzenie zespołów zadaniowych, monitoring, stworzenie platformy do monitorowania 

wskaźników i efektów strategii, wdrożenie jednolitego systemu zarządzania Gminą (urząd i 

podległe jednostki), w tym wewnętrzny, elektroniczny obieg dokumentów, , kontakty w sposób 

zdalny w systemach cyfrowych, platforma dostępu do kluczowych dokumentów organizacyjnych 

w Urzędzie/Gminie, efektywne zarządzanie finansami i kadrami, podnoszenie kwalifikacji kadry 

zarządzającej w procesie zarządzania ludźmi, wdrożenie e-usług do podniesienia jakości działania 

urzędu, informatyzacja urzędu i jednostek. 

• W obszarze jakości i dostępności usług publicznych: diagnozowano takie problemy, jak: 

ograniczona dostępność do zarządzeń i obowiązujących dokumentów, w urzędzie nie funkcjonuje 

system oceny interesariuszy, nie funkcjonuje jednolity system konsultacji społecznych 

(ograniczają się one jedynie do obowiązkowych elementów wynikających z poszczególnych 

ustaw), mieszkańcy nie uczestniczą w procesie decyzyjnym, budynki instytucji użyteczności 

publicznej pod względem standardów architektonicznych, informacyjnych (w części) nie są 

przygotowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, brakuje audytu dostępności do 

obiektów publicznych a nowa infrastruktura nie spełnia wymogów dostępności i wyklucza, 

instytucje nie są przygotowane do zdalnego kontaktu z interesariuszami i mieszkańcami, obsługę 

elektroniczna realizowana jest tylko przez platformę e-Puap. 

• W obszarze Przejrzystość, partnerstwo i aktywność społeczna: stwierdzono, niską partycypację 

społeczną, w tym dla planowania strategicznego, proces konsultacji ogranicza się do wymogów 

ustawowych, brak budżetu obywatelskiego, nie są realizowane inicjatywy lokalne, nie funkcjonują 

organy przedstawicielskie poszczególnych grup interesariuszy, zwłaszcza dla grupy osób starszych, 

ludzi młodych, czy niepełnosprawnych. 

• W obszarze Poziomu kompetencji pracowników samorządowych: brakuje szkoleń rozwojowych, 

podnoszących jakość działania administracji, w szkoleniach często uczestniczą pojedyncze osoby, 

nie są podejmowane szkolenia z zakresu strategicznego zarządzania, pracownicy nie uczestniczą 

w szkoleniach z kompetencji „miękkich”, większość dotyczy szkoleń merytorycznych, brakuje 

szkoleń z informacji publicznej i etyki pracy, bezpieczeństwa teleinformatycznego, kontroli 

zarządczej, zarządzania ryzykiem, obsługi klienta, dostęp do szkoleń w głównej mierze uzależniony 

jest od środków finansowych w budżecie Gminy, 50% szkoleń z jakich korzystają pracownicy 

urzędu dotyczy szkoleń finansowych, w szczególności związanych z bieżącymi sprawami.   

• W obszarze Współpracy z zewnętrznymi interesariuszami: współpraca Gminy ogranicza się w 

dużej mierze do formalnych porozumień z innymi gminami, miastami, z których większość ma 

znamiona promocji gminy, Gmina podejmowała się projektów partnerskich w obszarze MOF, 

wspólna realizacja dotyczyła projektu z zakresu kultury i komunikacji miejskiej, Gmina podejmuje 

współpracę w obszarze zlecania realizacji zadań własnych, w tym w obszarze komunikacji i 

przewozów miejskich oraz gospodarki odpadami, Gmina realizuje zadania zlecone na rzecz 

Powiatu Niżańskiego w obszarze działalności bibliotecznej. Nie wypracowano zasad partycypacji 

czy dialogu z interesariuszami dla kluczowych problemów i programów rozwojowych, nie 

funkcjonują ciała doradcze, grupy przedstawicieli mieszkańców, nie funkcjonują kluczowe dla 

rozwoju miasta rady np. ds. seniorów, niepełnosprawnych, pożytku publicznego, młodzieży, 
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przedsiębiorców, Gmina nie posiada metod współdziałania z mieszkańcami, angażowania 

mieszkańców w procesy planistyczne i decyzyjne, nie stosuje się zasad związanych z 

wcześniejszym informowaniem mieszkańców, zainteresowanych grup o planowanych 

zamówieniach, realizowanych projektach. 

2. Diagnoza deficytów problemów w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji i współpracy 

z zewnętrznymi interesariuszami. 

Na podstawie opracowanych ankiet samooceny stanu rozwoju instytucjonalnego w VI obszarach 

został sporządzony Raport  - DIAGNOZA STAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO  _ GMINA I MIASTO 

NISKO.  

Użyto także arkuszy OECD aby w pełni zidentyfikować kluczowe obszary analizy, a w ich obrębie 

wymiary, które identyfikują główne czynniki wpływające na zdolność instytucjonalną samorządu do 

planowania i realizacji programów rozwoju lokalnego.  

W Raporcie wskazane zostały problemy, które powinny mieć rozwiązania w Programie Rozwoju 

Instytucjonalnego [PRI] i uwzględniać co najmniej takie kwestie, jak: 

− podniesienie poziomu standardów działania i kompetencji lokalnej administracji publicznej 

oraz świadczonych przez nią usługi; 

− zmniejszenie problemu “silosowości” pracy poszczególnych komórek administracji lokalnej i 

wspieranie efektywnego przepływu informacji zarówno wewnątrz urzędów jak i między nimi a 

obywatelami, 

− zmniejszenie stopnia przeregulowania i biurokracji na szczeblu lokalnym, 

− promowanie i wdrażanie kultury otwartości, przejrzystości, praworządności, w szczególności 

wzmocnienie struktur współpracy pomiędzy samorządami a mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi, biznesem, itd. szczególnie przy wykorzystaniu inteligentnych rozwiązań (np. 

platform cyfrowych) 

− zwiększenie udziału mieszkańców w procesach współdecydowania i współzarządzania 

miastami. 

Obszary poddane ankietowaniu i analizie w zakresie stanu rozwoju instytucjonalnego administracji 

Niska i jego jednostek organizacyjnych ukazały wnioski dotyczące deficytów, problemów w zakresie 

funkcjonowania lokalnej administracji i współpracy z zewnętrznymi interesariuszami: 

OBSZAR 1: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE: 

1. Strategii Rozwoju Gminy wymaga aktualizacji i powinna być opracowana wg zasad 

partycypacyjnych, z uwzględnieniem pogłębionych diagnoz, analiz i trendów. 

2. Brakuje opracowanych badań oczekiwań społecznych oraz rozwojowych mieszkańców miasta. 

3. Decyzje strategiczne w mieście nie są podejmowane w oparciu o systemowo gromadzone dane 

(ilościowe i jakościowe). 

4. Nie opracowano zasad i procedur tworzenia planów strategicznych. 

5. Nie wypracowano stałych zasad i systemu monitorującego efekty działań strategicznych. 

6. Tylko doraźnie, a nie stale, dla celów i działań strategicznych jest realizowana analiza ryzyka. 

7. Nie opracowano precyzyjnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych w celu 

zachowania ciągłości pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych, np. na wypadek epidemii 

(nowe zagrożenie). 
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8. Zauważalny jest brak ambitnej Strategii Rozwoju Przedsiębiorczości. 

9. Zespoły robocze oraz zadaniowe są powoływane ad hoc co nie ułatwia koordynacji, 

rozdysponowania zadań, odpowiedzialności, monitoringu oraz ewaluacji oraz motywowania 

OBSZAR 2: ZARZĄDZANIE FINANSOWE: 

1. Brak jednoznacznego stanowiska / komórki odpowiedzialnej za monitorowanie spójności 

planów budżetowych z planami strategicznymi (wykonywane doraźnie, corocznie w formie 

raportu). 

2. Nie wprowadzono budżetu zadaniowego. 

3. Brak przejrzystego podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy zarządzającymi 

zadaniami, a zarządzającymi procesami finansowymi (klasyczny podział obowiązków –

merytoryczni i służby finansowe) 

OBSZAR 3: KOORDYNACJA DZIAŁAŃ WEWNĄTRZ JST: 

1. Brakuje spójnego, synergicznego obiegu dokumentów i informacji w procesie zarządzania 

strategicznego w obrębie całego samorządu (urząd i jednostki) 

2. Niewystarczająca jest i bez systemowego planu ilość szkoleń z kompetencji miękkich (np. 

współpraca, komunikacja wewnętrzna, asertywność). 

3. System informatyczny obiegu dokumentów w Urzędzie (EZD) nie obejmuje jednostek 

organizacyjnych miasta oraz wszystkich dokumentów tworzonych przez Urząd. Jest to system 

sieciowy, nowy. 

4. W zakresie technologii cyfrowych system nie jest również rozbudowany między innymi o: 

a) pełną współpracę z e-Puapem, 

b) archiwizację dokumentów, 

c) usprawnienie wysyłki korespondencji, 

d) pełną współpracę EZD z BIP (sprawdzanie na jakim etapie jest sprawa), w tym poprzez 

przesyłanie dużych plików 

5. Brak systemu do planowania procesu inwestycji (twardych i miękkich). 

6. Obieg dokumentów pomiędzy administracją (urzędem) a kluczowymi jednostkami nie jest 

systemowy, cyfrowy. 

7. Standardy zarządzania dokumentami w jednostkach są różne (indywidualne); 

8. Nie funkcjonuje spójny system procedur zarządczych w jednostkach organizacyjnych, m.in. 

dotyczący zarządzania strategicznego, projektowego. 

OBSZAR 4: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI: 

1. Brakuje ścieżki awansu stanowisk w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych w powiązaniu z 

systemem ocen okresowych; 

2. Nie ma pełnego powiązania systemu zarządzania strategicznego z systemem podnoszenia 

kompetencji pracowników; 

3. Nie jest tworzona baza wiedzy i systemowych szkoleń wewnętrznych; 

4. Brakuje oprogramowania wspierającego procesy zarządzania zasobami ludzkimi. 

5. Brak opracowanego systemu szkoleń  adekwatnego do potrzeb rozwojowych miasta. 

OBSZAR 5: JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH: 

1. Brak systemu nadzoru nad dokumentami, w tym tworzenia tekstów jednolitych dla wszystkich 

regulacji, w tym zarządzeń Burmistrza; 
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2. Brak narządzi do cyklicznego badania opinii i zbierania uwag w zakresie świadczonych usług 

publicznych od interesariuszy, np. w technologiach cyfrowych, IT. 

3. Brakuje jednolitego systemu przeprowadzania konsultacji społecznych; 

4. Nie przeprowadzono audytu wymogów dostępności, w tym nie przeprowadzanie audytów 

dostępności nowych usług z udziałem reprezentantów odbiorców usług; 

5. Stwierdzono brak przygotowania Urzędu i jednostek organizacyjnych do sprawnej pracy 

zdalnej, w tym niedobór sprzętu informatycznego i oprogramowania. 

6. Brak odpowiedniego narzędzia dla interesariuszy umożliwiającego wyszukiwanie dostępnych 

zasobów komunalnych; 

7. Brak kodów identyfikacyjnych na wnioskach składanych przez interesantów: 
a. sprawdzanie przez klientów wszystkich należności na rzecz Urzędu;  
b. realizowanie należności za pomocą on-line;  
c. wysyłanie powiadomień sms (przypomnienia terminów, upomnienia, powiadomienia itp.);  
d. udostępnianie niezbędnych dokumentów dla klienta; 
e. udostępnianie faktur dla kontrahentów.  

8. Brak systemu umożliwiającego załatwienie sprawy On-line w Systemie Informacji 
Przestrzennej.  

9. System telefonii nie jest rozbudowany o funkcjonalności telekonferencji, wideokonferencji, 

przesyłania dokumentów; 

10. Słabe Wi-fi w Urzędzie i innych jednostkach organizacyjnych; 

11. System ochrony ppoż i antywłamaniowy nie są odpowiednio rozbudowane; 

12. Brakuje w Urzędzie odpowiednich warunków socjalnych dla pracowników i interesantów 

13. Budynki publiczne nie spełniają standardów dostępności i efektywności energetycznej. 

VI. OBSZAR 6: PRZEJRZYSTOŚĆ, PARTNERSTWO I AKTYWNOSĆ SPOŁECZNA:  

1. Nie ma określonego systemu przeprowadzania konsultacji społecznych (tworzone „w 

sprawie”); 

2. Brak ciał doradczych w postaci: Rady pożytku publicznego, Rady senioralnej i Rady 

młodzieżowej; 

3. Nie stosuje się zasad partycypacji dla tworzonych dokumentów strategicznych ani ich ewaluacji 

(jest tylko zakładka „Forum”); 

4. Strona internetowa samorządu i jednostek nie spełnia wszystkich wymogów dostępności; 

5. Nie wszyscy pracownicy mają świadomość włączania interesariuszy w działania samorządu;  

6. Brak Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie; 

7. Jednostki organizacyjne maja własne systemy informacji, o standardzie informacji publicznej 

(wymogi prawne) i promocyjno – informacyjnej. 

3. Cele i potrzeby Planu rozwoju instytucjonalnego. 

Najważniejszymi celami i wyzwaniami w zakresie PRI, wynikającymi z analizy stanu tego obszaru 

w administracji samorządowej Gminy i Miasta Nisko będzie: 

I. Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji lokalnej administracji publicznej: 

1. wiedza, umiejętności i zachowania niezbędne do poprawy pracy zespołowej i komunikacji 
wewnętrznej w urzędzie i między jednostkami organizacyjnymi w urzędzie i jednostkami 
organizacyjnymi (powiązanie z celami Programu Rozwoju Lokalnego [PRL]); 
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2. wiedza i umiejętności analityczne osób zaangażowanych w planowanie strategiczne i 
operacyjne w samorządzie, w tym – w związku z nowymi strategiami rozwoju lokalnego, 
umiejętność prowadzenia systemu analizowania, monitorowania rozwoju oraz projektów 
strategicznych; 

3. umiejętności i możliwości kierowników średniego szczebla w zakresie motywowania 
pracowników powiązane z adekwatnym systemem ocen; 

4. kompetencje miękkie pracowników bezpośrednio obsługujących interesantów miasta; 
5. przyjęcie zasad częstego badania potrzeb i opinii interesariuszy - konstruowanie 

kwestionariuszy badawczych, dobór próby, podstawy analiz statystycznych - narzędzia 
badawcze (socjologiczne i cyfrowe) i wnioskowanie, przygotowywanie zespołów ankieterów i 
prezentacja danych, zespoły analityczne i konsultacyjne (stałe i doraźne);  

6. wykorzystywanie adekwatnych mechanizmów partycypacji do doskonalenia realizacji zadań i 
przedsięwzięć rozwojowych miasta;  

7. opracowanie i wykorzystywanie systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych z punku widzenia 
potrzeb samorządu oraz rozwoju zawodowego pracowników; 

8. konsekwentne stosowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach, w tym 
poprzez  identyfikację utalentowanych pracowników o kompetencjach kluczowych dla rozwoju 
miasta;  

9. wdrożenie stałego przeglądu zarządzania jako narzędzie systematycznej samooceny i 
doskonalenia realizacji zadań, w tym z wykorzystaniem narzędzia analitycznego OECD; 

10. przegląd zarządzania jako narzędzie systematycznej samooceny i doskonalenia realizacji 
zadań. 
 

II. Usprawnienie i podniesienie standardów działania 

1. opracowanie i używanie prostego system monitorowania rozwoju (karty, zasoby cyfrowe) oraz 

systemu monitorowania projektów strategicznych (m.in.: wdrożenie technologii IT do 

planowania procesu inwestycyjnego i procesu planowania finansowego, system IT wspierający 

wdrożenie zarządzania projektami); 

2. optymalizacja struktury organizacyjnej oraz metod współpracy między istniejącymi 

komórkami organizacyjnymi w celu osiągnięcia określonych celów oraz realizacji działań 

przyjętych w programie rozwoju lokalnego oraz programie rozwoju instytucjonalnego;  

3. okresowe badania efektywności usług publicznych (benchmarking) oraz opinii odbiorców 

wybranych usług; 

4. przeprowadzenie audytu dostępności oraz wprowadzanie planów zmiany;  

5. komunikacja w zarządzaniu kryzysowym (przegląd doświadczeń z COVIDd - 19, opracowanie 

planu doskonalenia, przygotowanie techniczne i kompetencyjne do wdrożenia działań 

doskonalących);     

6.  przygotowanie założeń do budżetu zadaniowego;  

7. trwałe stosowanie kodeksu etycznego pracowników; 

8. wdrożenie system zarządzania dokumentami poprzez systemy cyfrowe; 

9. rozwijanie sieci intranetu miejskiego;  

10. wdrażanie transformacji cyfrowej w kluczowych obszarach usług publicznych 

administracyjnych, w tym także technologie pracy zdalnej i współdzielonej jako metoda pracy 

zespołowej; 

11. tworzenie nowych platform współpracy mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów (…) ze 

wsparciem samorządu; 
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12. poprawa efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych i form ich działania - aby 

lepiej realizować oczekiwania mieszkańców i wspierać realizację wspólnych celów 

rozwojowych miasta 

13. partnerska, systemowa, strategiczna współpraca z okolicznymi samorządami dla realizacji 

wspólnych przedsięwzięć i działań; 

14. analiza przedrealizacyjna włączenia partnerów prywatnych w dostarczanie usług lub budowę 

infrastruktury lokalnej/ponadlokalnej; 

 

III. Budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych na poziomie samorządu 

1. stosowanie narzędzi konsultacji społecznych on-line, które poprawiają jakość procesu i 

pozwalają na deliberację; 

2. tworzenie rad eksperckich, jako ciał doradczych i opiniujących przy podejmowaniu zadań 

rozwojowych miasta. 

3. regularne badania opinii różnych grup interesariuszy, wraz z systemem wyciągania wniosków 

do celów zarządzania i informacją zwrotną i dyskusją z tymi środowiskami (spotkania, panele, 

formalizowanie form współpracy); 

4. wsparcie oraz rozwój wolontariatu wśród osób w wieku emerytalnym (jako narzędzie realizacji 

wielu celów: usługa publiczna, aktywizacja, współodpowiedzialność, itd..)  

5. rozwijanie nowych lub istniejących form włączanie sektora NGO w dostarczanie lokalnych 

usług publicznych; 

6. współdziałanie z sołectwami i nieformalnymi grupami opinii, w tym doskonalenie procesu 

konsultacji społecznych - zróżnicowanie form konsultacji w odpowiedzi na potrzeby 

mieszkańców; 

7. kształtowanie budżetu miasta w formule budżetu obywatelskiego (np. warsztaty, dyskusja dla 

osiągnięcie konsensusu wokół składanych/wybieranych projektów na dany rok); 

Powyższe cele Programu Rozwoju Instytucjonalnego i potrzeby w tym zakresie niezbędne są do 

osiągniecia lepszej spójności społecznej i gospodarczej poprzez wypracowanie  mechanizmów  

efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, przedstawicielami 

mieszkańców oraz przedsiębiorcami w celu podejmowania wspólnych decyzji, rozwiązywania istotnych 

problemów dotyczących danego obszaru.  

4. Opis działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i cele, ze 

wskazaniem ich znaczenia dla poprawy funkcjonowania administracji lokalnej, z 

uwzględnieniem standardów dostępności (gdzie to możliwe). 

Schematem realizacji działań planowanych do podjęcia w odpowiedzi na zidentyfikowane 

problemy i cele jest wizja NISKO - INTELIGENTNE MIASTO - miasto SMART CITY, strategia, rozwój, 

innowacyjność,  partycypacja i dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki 

inteligentnej mobilności (smart mobility) – cechy charakterystyczne miasta. Opracowana diagnoza, 

na podstawie przeprowadzonych badań i debat poziomu rozwoju instytucjonalnego miasta 

uwidoczniła kluczowe deficyty i bariery ograniczające jego rozwój społeczno – gospodarczy. Diagnoza 

jednoznacznie wskazała problemy miasta w obszarze inteligentnego zarządzania jego rozwojem. 

Miasto nie jest obecnie przygotowane do inteligentnego – strategicznego zarządzania, co widoczne 

jest w strukturze organizacyjnej i dostępności do podstawowych narzędzi zarządzania strategią 
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rozwoju. Przedstawiony deficyt dotyczy również zdolności pracowników lokalnej administracji do 

realizacji zaplanowanych działań strategicznych, do realizacji działań stanowiących odpowiedz na 

zmiany i wyzwania rynkowe.  

Celem bezpośrednim jest:  

1. Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji lokalnej administracji 

publicznej. 

2.  Usprawnienie i podniesienie standardów działania,  

3. Budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych na poziomie samorządu, 

partycypacyjny charakter zarządzania miastem. 

Planowane działania i przedsięwzięcia: 

Działanie. 1. Strategia to ścieżka rozwoju miasta. 

▪ Przedsięwzięcie 1. Umiem i zarządzam – strategia narzędziem rozwoju miasta i gminy.  

▪ Przedsięwzięcie 2. Strategia dla Miasta, Miasto dzięki Strategii. Gmina gotowa do 

strategicznego rozwoju.  

▪ Przedsięwzięcie 3. Administracja otwarta na nowe wyzwania, podniesienie jakości działania 

lokalnego samorządu w obszarze jakości kadr.   

▪ Przedsięwzięcie 4. Urząd otwarty na świat, a e-urząd to sprawny urząd. 

▪ Przedsięwzięcie 5. Miasto gotowe na nową misję - SMART CITY, zintegrowany system 

zarządzania miastem. 

Działanie. 2. Partycypacyjny charakter rozwoju Miasta. 

▪ Przedsięwzięcie 6.Miasto nas wszystkich – budżet obywatelski partycypacji społecznej 

mieszkańców. 

▪ Przedsięwzięcie 7. Aplikacja: Nisko w globalnej sieci. 

▪ Przedsięwzięcie 8. Road to Norway for knowledge. 

5. Partycypacja społeczna – sposób włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania i 

wdrażania Plan Rozwoju Instytucjonalnego. 

Proces przygotowania i wdrażania społeczności lokalnej do stworzenia Planu Rozwoju 

Instytucjonalnego w ramach  Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-

2021 oparty był o partycypacyjny charakter przygotowania dokumentacji. W proces przygotowania 

zaangażowano mieszkańców, przedstawicieli instytucji, grupy interesariuszy z terenu gminy i miasta 

Nisko.  

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowywanie Planu Rozwoju Instytucjonalnego 

polegało na pewnym procesie realizacji kilku kluczowych zadań m. in. sfomułowanie wizji, określenie 

celów strategicznych i przyporządkowanie im konkretnych działań, prowadzenia komunikacji z 

interesariuszami w różny sposób.  

Najczęściej stosowanymi narzędziami partycypacji i angażowania interesariuszy w przygotowanie PRI 

było: 

• Informowanie – w postaci ogłoszeń, mediów (Internet, lokalna telewizja, radio, gazety). Na 

tym etapie mieszkańcy byli informowani o wszystkich podjętych decyzjach i działaniach. 

• Konsultowanie –  w postaci ankiet ( internetowe, papierowe), internetowe fora dyskusyjne, 

dialogi z organizacjami społecznymi i lokalnymi liderami, spotkania robocze, debaty, warsztaty. 
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Na tym etapie mieszkańcy byli informowani, jak i również mieli możliwość wypowiedzenia się 

na konkretny temat, wyrażenia opinii i własnego zdania.  

• Współudział i współdecydowanie – w postaci współpracy opartej na partnerstwie, utworzenie 

Rady Rozwoju, Rady Kluczowych Specjalistów. Etap ten polegał na czynnym udziale w zakresie 

podejmowanych działań. 

Bardzo ważne było dla nas, aby mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne oraz przedstawiciele 

różnych grup społecznych brali udział w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji, które 

bezpośrednio ich dotyczą, angażując ich w proces działań dotyczących miasta, w którym mieszkają. 

Partycypacja społeczna w przypadku tworzenia dokumentu PRI opierała się przede wszystkim na 

informowaniu interesariuszy, badaniu ich potrzeb, prezentacji i wyjaśnień dotyczących projektu, 

negocjacjach oraz uczestnictwie w realizacji założeń metodologicznych projektu. Wszystkie wyniki z 

badań ankietowych, raporty czy różne inne informacje, które dotyczyły projektu były upubliczniane na 

stronie internetowej gminy w zakładce Klaster Rozwoju jak i również w Aktualnościach. Dołożyliśmy 

wszelkich starań, aby informacja dotycząca realizacji projektu, jak i zachęty do uczestnictwa dotarły do 

jak największej liczby osób. Chcieliśmy również, aby badaniami objęci byli wszyscy interesariusze 

bezpośrednio związanymi z gminą oraz żeby informacje przekazywane  docierały w formie jak najlepiej 

zrozumiałej. Przed podjęciem ostatecznych decyzji dotyczących projektu przeprowadzano różne 

dyskusje, debaty, które udoskonalały efekty naszej pracy.  

Celem naszych działań partycypacyjnych było zapewnienie społeczeństwu/mieszkańcom 

obiektywnych informacji w celu ułatwienia zrozumienia problemów, szans i alternatywnych rozwiązań, 

uzyskanie opinii, poglądów społeczeństwa, współpraca ze społeczeństwem będąca wyrazem troski co 

do zrozumienia i rozwiązywania problemów społeczeństwa, współpraca ze społeczeństwem na 

różnych etapach podejmowania decyzji, uwzględnienie woli społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, 

ciągłe informowanie, wysłuchiwanie oraz uwzględnianie potrzeb społecznych. 

Proces partycypacji objął: 
➢ powołanie Klastra Rozwoju Lokalnego, skupiającego 89 osób z 16 instytucji, 3 przedsiębiorców i 

11 NGO; 
➢ spotkania Zespołu Kluczowych Specjalistów, Rady Rozwoju i Zespołu Roboczego; 34 spotkania z 505 

uczestnikami (w tym 261 kobiet i 244 mężczyzn) doradcami, mieszkańcami i zespołem 
projektowym; 

➢ organizacja debat z ekspertami i mieszkańcami – 3 panele dyskusyjne: „Nisko potężnym ośrodkiem 
gospodarczym”, „Potencjał mieszkaniowy, komunikacyjny i środowiskowy miasta oraz rozwój 
lokalnej turystyki i rekreacji dla mieszkańców”, „Usługi dla mieszkańców miasta, czas wolny w 
mieście”; 

➢ uruchomiona zakładka Klaster Rozwoju Lokalnego na stronie www.nisko.pl, informacje o 
realizowanym projekcie: 5651 odsłon; 

➢ uruchomienie Forum miejskiego (strona www.)  do konsultacji działań z mieszkańcami: 979 odsłon; 
➢ badania ankietowe mieszkańców, NGO, przedsiębiorców, uczniów w obszarach: gospodarka, rynek 

pracy, sytuacja materialna mieszkańców, życie w mieście, dostępność i jakość usług oraz 
infrastruktury, potencjały gminy, sytuacja przedsiębiorców, badanie młodzieży: w sumie zebrano 
654 ankiety.  

➢ Podpisanie listów intencyjnych deklarujące chęć współpracy w ramach projektu, których celem jest 
nawiązanie przyszłych możliwości współpracy w dziedzinie gospodarki, edukacji i nauki, kultury oraz 
sportu. Listy intencyjne podpisano z 11 przedstawicielami ww. dziedzin. 

http://www.nisko.pl/
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6. Szacunkowy harmonogram realizacji Planu rozwoju instytucjonalnego. 

Wartość realizacji wszystkich działań przedstawionych w PRI szacowana jest na 6 786 028,00 zł. 

Łączne koszty obejmują realizację 8 przedsięwzięć, w tym koszty pośrednie oraz promocję projektu. 

Poszczególny opis działań wraz z przedsięwzięciami przedstawia się następująco: 

Działanie. 1. Strategia to ścieżka rozwoju miasta. – łączna kwota działania wynosi: 4 498 434,00zł. 

W rozbiciu na poszczególne przedsięwzięcia wygląda to następująco:  

▪ Przedsięwzięcie 1. Umiem i zarządzam – strategia narzędziem rozwoju miasta i gminy – łączna 

kwota przedsięwzięcia wynosi: 452 000,00zł  

▪ Przedsięwzięcie 2. Strategia dla Miasta, Miasto dzięki Strategii. Gmina gotowa do 

strategicznego rozwoju - łączna kwota przedsięwzięcia wynosi: 300 000,00zł 

▪ Przedsięwzięcie 3. Administracja otwarta na nowe wyzwania, podniesienie jakości działania 

lokalnego samorządu w obszarze jakości kadr - łączna kwota przedsięwzięcia wynosi: 

561 701,00zł 

▪ Przedsięwzięcie 4. Urząd otwarty na świat, a e-urząd to sprawny urząd - łączna kwota 

przedsięwzięcia wynosi: 629 733,00zł 

▪ Przedsięwzięcie 5. Miasto gotowe na nową misję - SMART CITY, zintegrowany system 

zarządzania miastem – 2 555 000,00zł 

Działanie. 2. Partycypacyjny charakter rozwoju Miasta - łączna kwota działania wynosi: 1 222 840,00zł. 

▪ Przedsięwzięcie 6.Miasto nas wszystkich – budżet obywatelski partycypacji społecznej 

mieszkańców - łączna kwota przedsięwzięcia wynosi: 81 000,00zł 

▪ Przedsięwzięcie 7. Aplikacja: Nisko w globalnej sieci - łączna kwota przedsięwzięcia wynosi: 

400 000,00zł 

▪ Przedsięwzięcie 8. Road to Norway for knowledge - łączna kwota przedsięwzięcia wynosi: 

741 840,00zł. 

Wartość 8 przedsięwzięć przedstawionych w PRI stanowi 84% ogólnej kwoty działań przedstawionych 

w PRI, tj. 5 721 274,00 zł.  Koszty pośrednie stanowią 14% ogólnej kwoty działań przedstawionych w 

PRI, tj. 964 300,00 zł, promocja stanowi 1% ogólnej kwoty działań przedstawionych w PRI, tj. 

52 454,00zł oraz koszty biegłego rewidenta stanowią 1% ogólnej kwoty działań przedstawionych w PRI, 

tj. 48 000,00zł. 

Poniższa tabela przedstawia szacunkowy harmonogram planowanych do realizacji przedsięwzięć w 

ramach PRI. 
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NISKO – PROGRAM ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

L.p. Nazwa przedsięwzięcia netto VAT brutto inwestycyjne bezinwestycyjne 2021 2022 2023 2024 

1. 
Umiem i zarządzam – strategia 
narzędziem rozwoju Gminy.  

367 479,67 84 520,33 452 000,00 0,00 452 000,00 49 000,00 41 000,00 362 000,00 0,00 

2. 
Strategia dla Miasta, Miasto dzięki 
Strategii. Gmina gotowa do 
strategicznego rozwoju.  

243 902,44 56 097,56 300 000,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

Administracja otwarta na nowe 
wyzwania, podniesienie jakości działania 
lokalnego samorządu w obszarze jakości 
kadr.  

456 667,48 105 033,50 561 701,00 0,00 561 701,00 197 967,00 185 187,00 178 547,00 0,00 

4. 
Urząd otwarty na świat, a e-urząd to 
sprawny urząd.  

511 978,05 117 754,93 629 733,00 242 358,00 387 375,00 535 803,00 7 000,00 86 930,00 0,00 

5. 
Miasto gotowe na nową misję – SMART 
CITY, zintegrowany system zarządzania 
miastem.  

2 077 235,77 477 764,23 2 555 000,00 0,00 2 555 000,00 0,00 0,00 2 555 000,00 0,00 

6. 
Miasto nas wszystkich – budżet 
obywatelski partycypacji społecznej 
mieszkańców.    

65 853,66 15 146,34 81 000,00 0,00 81 000,00 15 000,00 49 000,00 17 000,00 0,00 

7.  Aplikacja – Miasto w globalnej Sieci 325 203,25 74 796,75 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 

8. Road to Norway for knowledge 603 121,95 138 718,05 741 840,00 0,00 741 840,00 330 000,00 330 000,00 81 840,00 0,00 

KOSZTY POŚREDNIE 783 983,74 180 316,26 964 300,00 20 000,00 944 300,00 175 326,78 350 654,56 350 654,56 87 663,89 

PROMOCJA PROJEKTU 42 645,53 9 808,47 52 454,00 0,00 52 454,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 5 000,00 

Koszty biegłego rewidenta 
39 024,39 8 975,61 48 000,00 0,00 48 000,00 12 000,00 16 000,00 16 000,00 4 000,00 

RAZEM 
5 517 095,93 1 268 932,03 6 786 028,00 262 358,00 6 523 670,00 1 630 096,78 993 841,56 4 062 971,56 99 118,10 

SUMA OGÓŁEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE  4 651 442,28 1 069 831,69 5 721 274,00       

w tym Działanie 1: 3 657 263,41 841 170,55 4 498 434,00       

w tym Działanie 2 994 178,86 228 661,14 1 222 840,00       
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7. Analiza ryzyka i zarządzaniem ryzykiem. 

W procesie przygotowania projektu zdiagnozowano kluczowe ryzyka, do których należą: 

− Wzrost kosztów inwestycji, awarie systemów informatycznych, problemy z zamówieniami 

publicznymi, niemożność znalezienia zasobów koniecznych do wykonania projektu, problemy 

techniczne i awarie sprzętu, klęski żywiołowe i zagrożenia epidemiologiczne.  

Analiza ryzyka będzie prowadzona na bieżąco, ponadto wdrażane będą działania ograniczające 

występowanie przedstawionego ryzyka. 

8. System wdrażania Planu rozwoju instytucjonalnego oraz procedura jego modyfikacji. 

Do oceny sprawnej realizacji projektu został opracowany schemat organizacji i zarządzania 

projektem. Schemat organizacji projektu zostanie wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy i 

Miasta Nisko ds. realizacji i wdrażania KPP oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w 

sprawie powołanie zespołów zadaniowych/zespołów roboczych. Podmiotem odpowiedzialnym za 

koordynację, wdrożenie i monitoring realizacji KPP będzie Burmistrz Gminy i Miasta Nisko, który 

wyznaczy Głównego Koordynatora Projektu odpowiedzialnego za zarządzanie zespołem projektowym 

i zespołami roboczymi. Nadzór nad procesem wdrażania i bezpośrednią realizacją  działań i 

przedsięwzięć odpowiadać będzie zespół projektowy oraz zespoły robocze. 

9. Monitorowanie postępów w poprawie funkcjonowania administracji lokalnej na podstawie 

zrealizowanych działań wraz z określeniem wskaźników. 

Proces monitorowania projektu oparty został o wskaźniki produktów i rezultatów. Narzędziem 

monitoringu będą sporządzane: Raport produktowy/wdrożeniowy oraz Raport wskaźnikowy. Ponadto 

na potrzeby monitoringu opracowana zostanie informatyczna platforma do monitorowania postępu 

realizacji projektu i założonych celów, wskaźników. Platforma udostępniana będzie publicznie dla 

mieszkańców i zainteresowanych grup. 

10. Ewaluacja rezultatów wdrożenia Planu rozwoju instytucjonalnego. 

Ewaluacja prowadzona będzie przez Zespół Projektowy w okresie realizacji KPP, na zakończenie 

danego roku wdrażania Programu. Wyniki ewaluacji dostępne będą dla mieszkańców i interesariuszy. 

Badania prowadzone będą systematycznie z użyciem metod, które pozwolą oszacować jakość i wartość 

procesu oraz efekty wdrażania interwencji publicznych. 

11. Podsumowanie 

Nisko, poprzez wykonanie Planu Rozwoju Instytucjonalnego, dokona rewolucyjnej zmiany. Całkowicie 

zmienia się metody i zasady zarządzania w samorządzie. Te wyzwania skutecznie pomogą w wydobyciu 

miasta z trendu dryfującego. Wprowadzą standardy adekwatne dla XXI wieku. 

Uznane zostaje, że Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi umożliwia administracji dopasowanie 

zasobów ludzkich do wyznaczonych celów. Pozwala zebrać w jednym miejscu odpowiednią liczbę ludzi 

wyposażonych we właściwe umiejętności. Konieczna jest pełna wiedza na temat zasad otwartego 

rządzenia: połączenie świadomości, wiedzy i umiejętności, które muszą posiadać urzędnicy oraz 
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interesariusze, by móc skutecznie realizować strategie oraz inicjatywy z zakresu „otwartego 

rządzenia”. Wprowadzone zostaną zasady otwartego rządzenia:  

• Przejrzystość: przejrzystość w administracji jako ujawnianie i dostępność odpowiednich 

informacji i danych administracji.  

• Uczciwość: uczciwość publiczna jest określana jako przestrzeganie wspólnych wartości, zasad 

oraz norm etycznych stawiających interes publiczny na pierwszym miejscu, nad preferencjami 

sektora prywatnego.  

• Rozliczalność: rozliczalność oznacza, że samorząd ma obowiązek informować obywateli o 

swoich decyzjach i rozliczać się z działań i wyników administracji publicznej oraz z czynności 

podejmowanych przez urzędników samorządowych.  

• Uczestnictwo zainteresowanych stron (interesariuszy): wszystkie sposoby angażowania się 

zainteresowanych stron w cykl polityki, w opracowanie oraz realizację konkretnych usług. 

 

Takie będzie Nisko! Coraz wyżej. Standardów, jakości, rozwoju. 

Odpowiedzialności, współpracy, otwartości, dostępności. 


