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Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie

ustalam Panu następujący zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności:

I. Zadania i obowiązki:

1. Prowadzenie spraw Gminy Nysa w zakresię powierzonymprzez Burmistrza,

2, Koordynacj a pracy Urzędu Miejskiego w Nysie i realizacja polityki osobowej
w zakręsie ustalonym przęz Burmistrza.

3. Nadzór nad opracowywaniem projektów orazzmian Statutu Gminy i Regulaminu
Or garizacy jne go Urzędu.

4. Nadzór nad organizacją pracy wydziałów pod względem tęchniczno-
or gantzacyjnym i zapewnienie ich sprawnego funkcj onowania.

5. Prowadzenie polityki informacyjnej skierowanej do naczelników wydziałów
w ramach komunikacji wewnętrznej.

6. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między wydzińarni Urzędu.

7. Nadzór nad wykonywaniem zadańprzęz,.

. wydziałAdministracyjny

' wydział spraw obywatelskich
. Urząd Stanu Cywilnego
. Wydział Informatyki.

8. Wyznaczanie wydziŃu wiodącego przy udzielaniu odpowiedzi dotyczących spraw
kilku wydziałów.

9. Sprawowanie nadzoru nad terminowością przygotowania odpowiedzi na
interpelacje radnych.

10. Koordynacja przygotowania i realizacja irnprez stałych i okolicznościowych
organizowany ch ptzez U rząd.

1 1. Koordynacja pracy v,rydziŃów w ramach fuŃcjonowania Ziftegrowanęgo Systemu
Informatycznego.



1 2. Administrowanię funduszem socjalnym Urzędu,

73. Zapevłnienie prawidłowego przebiegu procesów uchwałodawczychw Urzędzie.

14. Zapevłnienie właściwego i terminowego przygotowania materiałów będących
przedmiotem posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji stałych.

15. Sprawowanie nadzoru nad terminowością przygotowania odpowiedzi na
interpelacje radnych.

16. Czuwanie nad prawidłową obsługą mieszkńców w indywidualnych sprawach
z zahłęsu administracji publicznĄ oraz terminowym załatwiańem spraw.

17. Koordynacja sposobu rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowywania ich
okresowej analizy.

18. Organizacja współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy.

l9. Sprawowanię kontroli w zakresie:

. prawidłowości fuŃcjonowania kontroli wewnętrznej w podległych komórkach
organizacyjnych,

. organizacji i dyscypliny pracy w Urzędzie,
r tęrminowości i rzetelności sprawozdań statystycznych,
. wykonywania uchwał Rady Miejskiej w Nysie, interpelacji radnych, wniosków

komisji, postulatów i wnioskow wyborców, uchwał rad sołeckich ,
. wykonania programu rocznego i budzetu, planów pracy podległych komórek

organizacyjnych,
. zńatwiania indy,widualnych spraw obywateli, w tym skarg i wniosków, decyzji

administracyjnych w podległych komórkach organizacyjnych.
20. Współpraca z Radą Miejską i komisjami rady, uczęstniczenie w posiedzeniach

wymienionych organów, udziń w spotkaniach z radnymi, nadzorowanie realizacji
uchwał, wniosków i interpelacji, nadzorowanie toku przygotowań wszystkich
materiałów dla potrzeb Rady Miejskiej.

2 1 . Współp raaa z organizacj am t pozarządowymi, politycznymi i innymi.

II. Zakres uprawnień:

1. Wnioskowanie i opiniowanie w sprawach osobowych podległych pracowników.
2. Udzielanie urlopów wypoczynkowych naczelnikom podległych vłydziŃów

i kierownikowi usc.
3. Udzielanie kar porządkowych naczelnikom podległych wydziałów i kięrownikowi

USC.
4. Dokonywanie podziału czynności naczelnikom podległych v,rydziałów i kierownikowi

USC.
5, Przętwaruanię danych osobowych wynikających z zalłesu obowiązków

pracowniczych.
6, Obsługa systemu informatycznęgo oraz vrządzeń wchodzących w jego skład,

słuzących do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.



ilI. Zakres odpowiedzialności:

Ponosi Pan odpowtedzialność za:

1. Przesttzeganie dyscypliny finansów publicznych w zakresie objętym powierzonym
zakresem obowiązków.

2. Należyte i sumienne wykonlr,vanie obowiązków słu:żbowych określonych
zakresem czynności,

3. Przestrzeganie tajemnicy słuzbowej zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2010r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U , Nr 182, poz, 1228 ze zm.).

4. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwatzania danych
osobowych zgodnie zustawąo ochronie danych osobowych.

5. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny praay oraz p. poż.
6. Należyte wykonywanie obowipków wymienionych w art. 24 i ut.25 ustawy

zdnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz,U. z 2016r.
poz.902),

7, Przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z przyjętym w Utzędzie Regulaminem
Pracy.

8. Dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

IV. Zakres podległości służbowej

Bezpośrednio Burmistrzowi Nysy.
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Niniejszy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do ścisłego
przestrzegania,
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