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Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Nysie ustalam Pani następujący zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności:

I. Zadania i obowiązki:
a) zadania własne:

1) kontrolowanie terminowego przygotowania przez Wydziały, Biura
i samodzielne stanowiska Urzędu Miejskiego w Nysie materiałów na sesje Rady
Miejskiej i posiedzenia komisji,

2) organizacyjne i techniczne przygotowywanie sesji Rady Miejskiej, Rady
Seniorów t Młodzieżowej Rady,

3) przygotowywanie projektow pianów pracy Rady i Komisji,
4) przekazywanie radnym drogą elektroniczną projektów uchwał i innych

nrateriałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady,
5) przekaą'wanie Wojewodzie Opolskiemu otaz Regionalnej Izbie

Obrachunkowej w Opolu jako organom nadzoru uchwał Rady,
6) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędo,nym Wojewódawa

Opolskiego,
7) obsługa edYora aktow prawnyeh XML, systemu do zaruądzania pracą rady

radnych, modułów fi nansowych,
8) przekazwvanie właściwym Wydziałom do realizacji zadń wynikających

z wniosków komisji, po uprzednim zadekretowaniu przez Burmistrza lub
Sekretarza Miasta,

9) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskięi w Nysie,
10) przygotowywanie projektów uchwał zwtązanych z funkcjonowaniem Rady,
ll)Prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oruz kontrolowanie

terminowego ich rozpatrywania pTzęz polzczególne Wydzińy, wg dekretacji
ustalonej przez Burmistrza lub Sekretarza Miasta,

12) prowadzenie ewidencji radnych,
13)przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet radnym,
14)zawieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej interpelacji wraz

z odpowiedztani oraz protokołów z obrad komisji i Rady Miejskiej w Nysie,
l5)prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych

radych,
l 6) prowadzenie koresporrd encj i Przewo dnic zące go Rady,
17) organizacja spotkań i dyżurów radnych,
18) obsługa stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę,
1 9) prowadzenie ewidencji deiegacji radnych,
20) prowadzenie ewidencji nadanychprzez Radę tytułów honorowych,
2 1 ) gospodarowanie środkami budzetowym l, ptzeznaczonymi na zadania będące

w kompetencji komórki,



22)ewidencjonowanie, kompletowanie, przechow}łvanie i przekazywanie do
archiwum zakładorł,ego protokołów i dokumentacj i,

23) Pełnienie zastępstwa podczas nieobecności pracownika Biura Rady,
24)v,rykonYw'anie innych czynności słuzbowych zleconych przęz burmistrza,

przewodnic zącę go rady, sekret ar za, naczęl nika wydzi ału,

b) zadania zlecone:
wykonyłvanie prac związany ch z wyborami ławników sądowych.

il. Zakres uprawnień i upoważnień:
Jest Pani uprawniona do;

1, Przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków
pracowniczych.

2. Obsługa systemu informatycznego oraz vządzen wchodzących w jego skład,
słuzącYch do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustarł} o ochrónie danych
osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych

ilI. Zakresodpowiedzialności:
Ponosi Pan/i odpowiedzialność za:

1. NależYte i sumienne wykonyłvanie obowiązków słuzbowych określonych
zakresem czynności.

Ż. Przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o ochronie informacji
niejawnych.

3. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych
osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

4. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orazp.poż.
5. Należyte wykonywanie obowiązków wymienionych w art. Z4 

-i 
art. zs ustawy

zdnla 21 iistopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r.,
poz. 1202).

6. Przesttzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z ptzyjętym w lJrzędzie Regulaminem
Pracy.

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

IV. Zakres podtegłości służbowej:
Naczelnik Wydziału.

NiniejszY zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do jego realizacji.
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