
                                  
 

  

 

CEL STRATEGICZNY: NISKO INTELIGENTNE 
MIASTO. 
 

Nisko: miasto SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność,  partycypacja 
i dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki inteligentnej 
mobilności (smart mobility) – cechy charakterystyczne miasta.    
 

 

      

Wizja/obszar 

strategicznego działania: 

Wizja: Nisko – inteligentne miasto, gotowe do efektywnego zarządzania i 

strategicznego rozwoju,  potrafiące analizować i dobierać narzędzia rozwoju wg 

własnych potencjałów i potrzeb. Siłą miasta jest intelektualny kapitał 

mieszkańców, otwartość i brak barier, a także partycypacja mieszkańców w 

decydowaniu o rozwoju miasta.   



                                  
 
 

SCHEMAT REALIZACJI  

CEL STRATEGICZNY: NISKO - INTELIGENTNE MIASTO  

Nisko: miasto SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność,  partycypacja i 

dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki inteligentnej 

mobilności (smart mobility) –charakterystycznymi  cechami  miasta.    

WYMIAR 

PODSTAWOWY: 

INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA MIASTEM 

WYMIAR 

UZUPEŁNIAJACY: 

FINANSOWANIA MIASTEM 

Wizja/obszar 

strategicznego działania: 

Nisko: miasto SMART CITY, strategia, rozwój, innowacyjność,  partycypacja i 
dostępność, inteligentne zarządzanie (smart governance) dzięki inteligentnej 
mobilności (smart mobility) – cechy charakterystyczne miasta.    
 
Wizja: Nisko – inteligentne miasto, gotowe do efektywnego zarządzania i 
strategicznego rozwoju,  potrafiące analizować i dobierać narzędzia rozwoju wg 
własnych potencjałów i potrzeb. Siłą miasta jest intelektualny kapitał 
mieszkańców, otwartość i brak barier, a także partycypacja mieszkańców w 
decydowaniu o rozwoju  miasta. 
Nisko – miasto, które wprowadza i uczy się wykorzystywania technologii 
informacyjno – komunikacyjnych dla znaczącej poprawy wydajności 
infrastruktury miejskiej oraz podniesienia świadomości wspólnoty mieszkańców. 
  

DIAGNOZA Opracowana diagnoza na podstawie przeprowadzonego badania poziomu 
rozwoju instytucjonalnego miasta uwidoczniła kluczowe deficyty i bariery miasta 
ograniczające jego rozwój społeczno – gospodarczy. Diagnoza wskazała obszary, 
w których miasto wymaga bezpośredniej interwencji, jeżeli jego kluczowym 
celem ma być wyjście z zapaści i strategiczny rozwój, a nie wzrost i przyrost 
niewymaganej infrastruktury lub rozrost biurokracji w mieście. Do takich kwestii 
wskazano potrzebę podniesienia poziomu standardów działania i kompetencji 
lokalnej administracji publicznej oraz świadczonych przez nią usług; potrzebę 
zmniejszenia problemu “silosowości” pracy poszczególnych komórek 
administracji lokalnej i wspieranie efektywnego przepływu informacji zarówno 
wewnątrz urzędów jak i między nimi, a obywatelami; potrzebę zmniejszenia 
stopnia przeregulowania i biurokracji na szczeblu lokalnym, a także promowania 
i wdrażania kultury otwartości, przejrzystości, praworządności, w szczególności 
wzmocnienia struktur współpracy pomiędzy samorządami, a mieszkańcami, 
organizacjami pozarządowymi, biznesem, itd. szczególnie przy wykorzystaniu 
inteligentnych rozwiązań (np. platform cyfrowych). Bardzo istotną kwestią 
poruszaną w trakcie diagnozy jest również potrzeba zwiększenia udziału 
mieszkańców w procesach współdecydowania i współzarządzania miastem, 
którzy w większości działań nie włączają się czynnie w proces planowania, 
realizacji i ewaluacji działań w mieście. Proces partycypacji obecnie ogranicza się 
jedynie do przedstawienia końcowej wersji projektu, poddawanej ocenie przez 
mieszkańców, bez możliwości wprowadzania zmian na etapie projektowym, czy 
planistycznym.  
W ten sposób 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 rozwoju. Przedstawiony deficyt dotyczy również zdolności 
i jakości kapitału pracowników lokalnej administracji do realizacji zaplanowanych 
działań strategicznych, do realizacji działań stanowiących odpowiedz na zmiany 
społeczno – ekonomiczne i wyzwania rynkowe. Cel, jaki został przedstawiony 
miastu w obszarze SMART CITY nie jest realizowany zarówno w obszarze 
zdolności do strategicznego zarządzania gminą, ale również zdolności do 
partycypacyjnego charakteru podejmowanych decyzji strategicznych. 
Jednocześnie miasto w znikomym wymiarze korzysta z technologii cyfrowych i 
rozwiązań inteligentnych systemów IT. 
Problemy ekonomiczno – gospodarcze miasta wynikają ze zdolności 
instytucjonalnych miasta, ale również są jego przyczyną. Ograniczona zdolność 
finansowa do własnego rozwoju, ogranicza również zdolność do poprawy sytuacji 
w obszarze rozwoju instytucjonalnego. Skutkiem tego jest niska dostępność do 
sprawnej i funkcjonalnej administracji publicznej, w tym ograniczenia w dostępie 
do obecnie stosowanych narzędzi komunikacji elektronicznej i zdolności realizacji 
usług publicznych bez wychodzenia z domu.  
Kolejnym istotnym problemem miasta są ograniczenia w dostępności do oferty 
miasta dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Analiza dostępności 
kluczowych obiektów publicznych dla osób niepełnosprawnych wskazała, iż 
działające jednostki nie są w pełni otwarte dla osób niepełnosprawnych. W tym 
obszarze miasto wymaga istotnych zmian zarówno infrastrukturalnych i 
cyfrowych. 
W analizie MRL Nisko wypada w grupie miast porównawczych w obszarze 
dostępności i jakości usług oraz infrastruktury niekorzystniej niż badana grupa 
miast. Nisko ma najniższy wskaźnik dostępności i jakości usług oraz 
infrastruktury, ale pozytywnym elementem jest dynamika dodatnia, która może 
przyczynić się do dogonienia grupy porównawczej.  
Niski wskaźnik partycypacji miasta przekłada się również na niską aktywność 
społeczną i obywatelską mieszkańców. 
Miasto dla własnego rozwoju wymaga poprawy jakości instytucjonalnej i 
kompetencyjnej oraz systemów organizacyjnych i dialogu, jako podstawowych 
narzędzi do tworzenia i wdrażania własnej ścieżki rozwoju.  
 

WYMIARY WYNIKAJĄCE Z 

DIAGNOZY:  

IV. WYMIAR FINANSOWANIA MIASTA 

V. DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ USŁUG ORAZ INFRASTRUKTURY 

VII. ZASOBY INSTYTUCJONALNE, INTEGRACJA O KAPITAŁ SPOŁECZNY GMINY 

IX. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

CEL NADRZĘDNY Ukierunkowanie miasta na zharmonizowany, strategiczny i inteligentny 

rozwój, oparty o zdolności do zmiany, partycypację, otwartość i innowacyjność.   

CELE BEZPOŚREDNIE 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.  

KIERUNKI DZIAŁAŃ Cel bezpośredni nr 1: 
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; 

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 
monitorowania rozwoju oraz projektów strategicznych; 

3. Umiejętności i możliwości kierowników średniego szczebla w zakresie 
motywowania pracowników powiązane z 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 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. 

 
Cel bezpośredni nr 2:  
 
1. Opracowanie i używanie prostego systemu 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 

(ujęte w przedsięwzięciu PRL), urząd otwarty na osoby niepełnosprawne; 

5. Komunikacja w zarządzaniu kryzysowym (przegląd doświadczeń z COVID - 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; 

12. Poprawa efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych i form ich 

działania - aby lepiej realizować oczekiwania mieszkańców i wspierać 

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. 

Cel bezpośredni nr 3: 
 
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.. (ujęte w zadaniach PRL)  

5. Rozwijanie nowych lub istniejących form włączania 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. 

dyskusja między obywatelami w sąsiedztwie i osiągnięcie konsensusu wokół 

składanych/wybieranych projektów na dany rok).  

WDRAŻANIE  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. 



                                  
 

WSKAŹNIKI DZIAŁAŃ WSKAŹNIKI PRI 
Wymiar: 1) Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji 
lokalnej administracji publicznej  

• Liczba pracowników samorządowych (urzędu i / lub miejskich jednostek 

organizacyjnych) przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania i / 

lub doskonalenia świadczonych usług publicznych; 

• Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces podnoszenia 

umiejętności pracowników i jakości świadczonych usług publicznych 

(np. platforma e-learning, systemy IT wspierające procesy zarządzania, 

np. dokumentami, projektami i programami, wiedzą, informacją, itp.) 

TAK/NIE 

• Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające 

do zwiększenia zdolności instytucjonalnych i kompetencji lokalnej 

administracji - TAK/NIE  

• Zawarto umowę/porozumienie o współpracy w zakresie wymiany 

doświadczeń mające na celu doskonalenie usług publicznych w oparciu 

o dobre praktyki innej/innych instytucji publicznych TAK/NIE  

Wymiar: 2) Usprawnienie i podniesienie standardów działania samorządów 
lokalnych  

• Wypracowany w sposób partycypacyjny nowy (lub poddany 

przeglądowi i doskonaleniu obowiązujący) kodeks dobrego rządzenia / 

kodeks etyczny (TAK/NIE; 2021 r., nie później niż 6-cy od podpisania 

umowy o dofinansowanie)  

• Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające 

do usprawnienia i podniesienia standardu działania na poziomie 

samorządu lokalnego – TAK/NIE  

• Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces komunikacji 

wewnętrznej i zdalnej pracy zespołowej w ramach JST (np. intranet, 

platformy do komunikacji wewnętrznej i pracy zdalnej, wirtualny 

desktop, system obiegu dokumentów, itp.) TAK/NIE  

• Co najmniej jedno narzędzie analityczne lub wspomagające zarządzanie, 

udostępnione przez projekt predefiniowany, zostało zintegrowane z 

wewnętrznym systemami zarządzania w jednostce samorządu – 

TAK/NIE  

Wymiar: 3) Budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych na 
poziomie samorządu lokalnego  

• Liczba mieszkańców, która wzięła udział w spotkaniach 

edukacyjnych/konsultacyjnych na temat lokalnych mechanizmów 

partycypacji społecznej 

• Wypracowany nowy (lub poddany przeglądowi i doskonaleniu 

obowiązujący) mechanizm partycypacji społecznej – procedura / 

zarządzenie / uchwała [odpowiednio do wymagań prawnych] – TAK/NIE  

• Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające 

do pogłębienia zaufania do instytucji publicznych na poziomie 

samorządu lokalnego – TAK/NIE  

• Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces komunikacji 

społecznej i deliberacji – TAK/NIE 

WSKAŹNIKI PRI 



                                  
 

Obszar VII: Zasobu instytucjonalne, integracja i kapitał społeczny gminy 

• Organizacje społeczne na 1000 mieszkańców; 

• Liczba projektów zgłoszonych do  budżetu obywatelskiego; 

• Liczba projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego na 1000 
mieszkańców; 

• Liczba oddanych głosów na projekty budżetu obywatelskiego; 

• Frekwencja w budżecie obywatelskim. 

EFEKTY WDROŻENIA 

DZIAŁAŃ 

Co chcemy uzyskać? 

Efektem zaplanowanych działań będzie przygotowanie miasta do harmonijnego 
i strategicznego rozwoju, opartego o wypracowany własny model – ścieżkę 
rozwoju. Miasto nabędzie narzędzia do inteligentnego zarzadzania co usprawni 
procesy decyzyjne w mieście. Nisko nabierze znaczenia miasta SMART CITY w 
zakresie: 
- strategicznego rozwoju: nabycie wiedzy i narzędzi do kształtowania własnego 
rozwoju miasta w oparciu o własną, wypracowaną przez mieszkańców i liderów 
strategię rozwoju oraz nabycie zdolności do inteligentnego zarządzania miastem, 
pozyskiwania wiedzy przed, w trakcie i po zakończeniu; 
- rozwoju: miasto nabędzie narzędzia do kształtowania rozwoju zgodnego z 
aktualnymi potrzebami, potencjałami i wyzwaniami, zdolności i wiedzy do 
wypracowania własnej ścieżki rozwoju; 
- innowacyjność: miasto będzie potrafiło wykorzystywać w procesie rozwoju 
nowoczesne rozwiązania, które stanowić będą również element realizowanych 
usług publicznych, miasto będzie potrafiło również analizować i wykorzystywać 
innowacyjne rozwiązania w procesie realizacji zadań, konsultowania, 
partycypacji i zwiększenia współdecydowania o rozwoju miasta przez 
mieszkańców; 
- partycypacja i dostępność: miasto będzie opierać rozwój na konsultacjach z 
mieszkańcami, to mieszkańcy będą decydować o kierunkach rozwoju miasta, co 
przyczyni się do podniesienia tożsamości lokalnej, aktywizacji społecznej 
mieszkańców i otwartości na potrzeby i sugestie odbiorców działań 
realizowanych prze miasto; 
- inteligentne zarządzanie: miasto będzie potrafiło zbierać i analizować dane, 
dostosowywać się do zmieniających uwarunkowań, miasto potrafiło będzie 
również reagować i wyprzedzać zdarzenia problemowe i kryzysowe, ponadto 
dostęp do danych zapewniony będzie dla wszystkich, co również świadczyć 
będzie o inteligentnym i otwartym zarządzaniu; 
- inteligentna mobilność: dane stanowić będą podstawowe narzędzie 
podejmowanych decyzji, a miasto nie będzie ograniczane w komunikacji 
pomiędzy instytucjami, referatami, czy w relacji samorząd – mieszkaniec. Miasto 
posiadać będzie zdolności do tworzenia partnerstw i przestrzeni do debatowania, 
konsultacji i wymiany zdań z zainteresowanymi interesariuszami.  
W ten sposób kluczowym efektem będzie znaczące podniesienie jakości 
zarządzania miastem, jakości świadczonych usług dla mieszkańców i włączania 
ich w procesy decyzyjne i rozwojowe miasta. Realizacja działań przygotuje miasto 
do tworzenia własnego, indywidualnego rozwoju, w tym również do 
pozyskiwania środków dla realizacji przyjętych celów rozwojowych. Dzięki 
realizacji działań Nisko zwiększy tempo własnego rozwoju w oparciu o 
rozwiązania Smart City – założenia miasta inteligentnego.  

 

 



                                  
 

KROK I 

PRZYGOTOWANIE DO 

SMART CITY 

Zdobywamy wiedzę i 

zbieramy narzędzia do 

skutecznego działania 

 

 

 

STRATEGICZNY ROZWÓJ MIASTA PARTYCYPACYJNY ROZWÓJ MIASTA 

➢ Przedsięwzięcie 1. Umiem i zarządzam – strategia narzędziem 
rozwoju Gminy.  

Zadania:  
1. Przeszkolenie kadry zarządzającej oraz pracowników nt. zarządzania 
projektami.  Obejmuje – 14h/2dni/100osób 
2. Przeszkolenie kadry zarządzającej nt. zarządzania strategicznego 
gminą. Obejmuje– 12h/2dni/28osób 
3. Przeszkolenie kadry zarządzającej nt. zasad opracowywania Studiów 
Wykonalności, analiz finansowo – ekonomicznych, ryzyka. Obejmuje– 
16h/2dni/28osób 
4. Przeszkolenie kadry zarządzającej nt. procedur i zasad Partnerstwa 
Publiczno Prywatnego oraz doradztwo obejmujące wsparcie gminy w 
projektach PPP. Obejmuje–16h/2dni/28osób 
 
➢ Przedsięwzięcie 3. Administracja otwarta na nowe wyzwania, 

podniesienie jakości działania lokalnego samorządu w obszarze 
jakości kadr.   

Zadania: 
1. Szkolenia/kursy branżowe podnoszące jakość działania 
administracji i przygotowujące do nowoczesnych wyzwań.  
- Liczba szkoleń: 152 
- Liczba osób: 347 (Wskaźnik może obejmować tą samą osobę, która 
skorzysta z kilku szkoleń). 
2. Studiów podyplomowe  
- Liczba osób: 9. 
3. Szkolenie w zakresie nauki języka migowego.  
- Liczba godzin: 60h 
- Liczba uczestników: 8 osób. 

➢ Przedsięwzięcie 6.Miasto nas wszystkich – budżet obywatelski 

partycypacji społecznej mieszkańców. 

Zadania: 
1. Opracowanie modelowego rozwiązania dla programu budżetu 

obywatelskiego. Diagnozy potrzeb, analiza obecnych rozwiązań 
funkcjonujących w innych miastach, wizyty studyjne, zaproszenie 
ekspertów rozwiązań modelowych z innych miasta, spotkania z 
interesariuszami. 

2. Przygotowanie struktury Urzędu do wdrożenia budżetu 
obywatelskiego, przygotowanie uchwał w sprawie wdrożenia 
budżetu obywatelskiego i jego realizacji; 
 

➢ Przedsięwzięcie 8. Road to Norway for knowledge. 
 
Zadania:  
Przedmiotem przedsięwzięcia będą wizyty studyjne, dzięki którym 
miasto uzyska wiedzę z zakresu modelowych rozwiązań, dobrych 
praktyk, i doradztwa w obszarze: 

1. Gospodarczym - modele, praktyki w zakresie tworzenia terenów 
inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, wprowadzenia 
działań, które przyczynią się do powstawania nowych firm, 
wykorzystanie w tworzeniu firm potencjału miasta, regionalizm, 
dziedzictwo kulturowe. 

2. Środowiskowym – modele, praktyki zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie gminy i miasta Nisko w szczególności w 
sektorze budownictwa komunalnego, mieszkaniowego, 
gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczenia emisji pyłów i 
zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta oaz 
termomodernizacji budynków. 

3. Inteligentny rozwój miasta – modele, praktyki w zakresie 
koncepcji rozwoju strategii miasta, zasad realizacji i wdrażania 
strategii, narzędzia informacyjne wykorzystywane do rozwoju 



                                  
 

strategicznego miasta, smart city, kompetencje pracowników, 
zakres e-usług,, usługi publiczne w mieście, partycypacja 
społeczna i komunikacja społeczna. 

4. Oferta miasta - modele, praktyki w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, potencjały do rozwoju miasta, w jakich 
obszarach gmina ma wpływ na rozwój usług w zakresie ofert 
infrastruktury publicznej, jakość usług w mieście. 
 

KROK II 

WDRAŻAMY NARZĘDZIA 

Uruchamiamy narzędzia 

dla rozwoju 

STRATEGICZNY ROZWÓJ MIASTA PARTYCYPACYJNY ROZWÓJ MIASTA 

➢ Przedsięwzięcie 2. Strategia dla Miasta, Miasto dzięki Strategii. 

Gmina gotowa do strategicznego rozwoju.  

Zadania: 
1. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie zakup oprogramowania do: 

- zarządzania projektami; 

- oceny i monitorowania zadań inwestycyjnych (ocena finansowo – 

ekonomiczna, analiza ryzyka); 

- do zarządzania zmianą – ogólnodostępna matryca statystyczna do 

oceny wdrażanych zmian; 

2. Zakup platformy do corocznego raportowania działań połączona z 

programowaniem do zarządzania zmianą; 

3. Powołanie komórki do zarządzania strategicznego w Gminie, 

planowanie, monitoring, ewaluacja 

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

sprawny urząd. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup sprzętu i oprogramowania 
służącego do  realizacji e-usług w jednostkach organizacyjnych gminy 
oraz w referatach Urzędu Gminy : 
Ośrodek Pomocy Społecznej: 
- Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem na potrzeby pracy 
służbowej asystentów rodziny i pracowników socjalnych. 

➢ Przedsięwzięcie 6.Miasto nas wszystkich – budżet obywatelski 

partycypacji społecznej mieszkańców. 

Zadania: 
1. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania budżetem 

obywatelskim, od etapu konsultacji, decyzji do realizacji i 
monitorowania; 

2. Opracowanie standardu wdrażania Programu – dokumentacja 
aplikacyjna, zasady wyboru i realizacji uwzględniające społeczny 
charakter inicjatyw, z kluczowym założeniem realizacji zadań 
przez mieszkańców i dla mieszkańców, powołanie komisji 
oceniającej o charakterze partycypacyjnym, zasady głosowania, 
zasady realizacji, monitorowania i promocji 

3. Zatwierdzenie Budżetu Obywatelskiego w formie Uchwały 
Miasta.  

4. Wdrożenie budżetu (środki własne budżetu Gminy) 
5. Ewaluacja i konsultacje społeczne po I roku realizacji.  
 

 

 

 



                                  
 

Biblioteka miejska w Nisku: 
- digitalizacja zbiorów – zakup elektronicznego system udostępniania 
treści; 
- zakup  audio-lektorów niezbędnych dla osób niewidzących lub słabo 
widzących; 
- zakup czytnika -ebooków  
Referat Promocji, Spraw Społecznych, Działalności Gosp. i Sportu 
- zakup oprogramowania i szkolenia w zakresie tworzenia projektów 
graficznych 
- zakup platformy do składania wniosków on-line dla Organizacji 
Pozarządowych(NGO)  
- Kamera cyfrowa, aparat fotograficzny + obiektyw 
- Urządzenie wielofunkcyjne 
- Drukarka do druku zdjęć 
Referat Urząd Stany Cywilnego  
- skanery do archiwizacji i zdalnej obsługi interesariuszy; 
- zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów w postaci 
elektronicznej; 
Zamówienia publiczne: 
- e-zamówienia – zakup licencji do platformy wcelu zapewnienie 
efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania 
interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień 
publicznych.  
Centrum Usług Wspólnych: 
- skanery do archiwizacji i zdalnej obsługi interesariuszy; 
- zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów w postaci 
elektronicznej; 
Zarząd Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej: 
- skanery do archiwizacji i zdalnej obsługi interesariuszy; 
- zakup oprogramowania do archiwizacji dokumentów w postaci 
elektronicznej; 
Środowiskowy Dom Samopomocy: 
- zakup i wdrożenie oprogramowania do indywidualnej komunikacji 
zdalnej,  

➢ Przedsięwzięcie 7. Aplikacja: Nisko w globalnej sieci. 

Zadania: 

- opracowanie aplikacji z usługami miejskimi, która obejmowałaby: 

podstawowy informator o usługach publicznych i ofercie zajęć czasu 

wolnego – oferta instytucji publicznych: NCK, lokalne muzeum; 

- opracowanie interaktywnej mapy rowerowej z trasami i ścieżkami 

rowerowymi na terenie gminy z trasami biegowymi; 

- usługa „gdzie załatwię daną sprawę” – program usprawniający 

realizację usług publicznych, na zasadzie elektronicznego doradczy 

przy realizacji usług publicznych w mieście; 

- e-urząd – informator o wydarzeniach realizowanych i planowanych 

przez lokalny samorząd; 

- mapa turystyczna gminy, połączona z mapą rowerową. 

 

➢ Przedsięwzięcie 8. Road to Norway for knowledge. 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia będą wizyty studyjne, dzięki którym 
miasto uzyska wiedzę z zakresu modelowych rozwiązań, dobrych 
praktyk, i doradztwa w obszarze: 

1. Gospodarczym - modele, praktyki w zakresie tworzenia terenów 
inwestycyjnych, pozyskiwanie inwestorów, wprowadzenia 
działań, które przyczynią się do powstawania nowych firm, 
wykorzystanie w tworzeniu firm potencjału miasta, regionalizm, 
dziedzictwo kulturowe. 

2. Środowiskowym – modele, praktyki zakresie gospodarki 
niskoemisyjnej na terenie gminy i miasta Nisko w szczególności w 
sektorze budownictwa komunalnego, mieszkaniowego, 
gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczenia emisji pyłów i 
zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta oaz 
termomodernizacji budynków. 

3. Inteligentny rozwój miasta – modele, praktyki w zakresie 
koncepcji rozwoju strategii miasta, zasad realizacji i wdrażania 



                                  
 

- zakup i wdrożenie oprogramowania do integracji z systemem 
POMOST; 
- zakup serwera bazodanowego; 
Referat Rozwoju Gospodarczego: 
-zakup i kurs zintegrowanego systemu zarządzania drogami – oparty 
na technologii GIS; 
-zakup oprogramowania + nakładki do programu GSTARCAD ; 
-zakup (3 stanowiska) zintegrowanego systemu zarządzania 
drogami(+oświetlenie drogowe) ; 
-zakup programu do edytowania projektów elektrycznych 
oświetlenia ulicznego; 
-zakup tablicy interaktywnej multimedialnej; 
-zakup rzutnika + ekran prezentacyjny+montaż w Sali; 
Niżańskie Centrum Kultury: 
- zakup i wdrożenie elektronicznego systemu rezerwacji i sprzedaży 
biletów w kinie; 
- zakup oprogramowania do edycji video w celu wsparcia usług 
graficznych/promocyjnych NCK.  
- zakup serwera bazodanowego 
- zakup skanera. 

 

➢ Przedsięwzięcie 5. Miasto gotowe na nową misję - SMART CITY, 

zintegrowany system zarządzania miastem. 

Zadania: 
1. Zakup i wdrożenie oprogramowania do zintegrowanego 
zarządzania gminą. 
2.Zakup sprzętu komputerowego + zakup serwer bazodanowy 
 - ok. 174 stanowisk komputerowych. 
3. Zakup sprzętu komputerowego – typu Laptop – 25 szt. 

strategii, narzędzia informacyjne wykorzystywane do rozwoju 
strategicznego miasta, smart city, kompetencje pracowników, 
zakres e-usług,, usługi publiczne w mieście, partycypacja 
społeczna i komunikacja społeczna. 

4. Oferta miasta - modele, praktyki w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych, potencjały do rozwoju miasta, w jakich 
obszarach gmina ma wpływ na rozwój usług w zakresie ofert 
infrastruktury publicznej, jakość usług w mieście. 

KROK IV  
EWALUACJA i MONITORING 
Kontrolujemy czy mechanizm działa, czy przynosi efekty, ewentualnie reagujemy… 
Podsumowaniem wdrożenia będzie opracowanie Raportu z monitoringu i przeprowadzonej ewaluacji. Raport zostanie przygotowany przez Zespół Projektowy. 

  



                                  
 
 


