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PANI
Joanna Ligas
INSPEKTOR

Wydział Obsługi Rady Miejskiej i Administracji

Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Nysie ustalam Pani następujący zakres zadń, uprawnień i odpowiedzialnoŚci:

L 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,
ż) organizacyjne i technicznę pTzygotowyłvanie sesji Rady Miejskiej, RadY

Seniorów i Młodzieżowej Rady,
3) przygotowywanie projektów planow pracy Rady i Komisji i innych związanYch

w funkcj onowaniem Rady,
4) przekazywanie radnym drogą ęlektroniczną projektów uchwał i innYch

materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Rady,
5) przekazywanie Wojewodzie Opolskiemu oraz Regionalnej lzbie

Óbrachunkowej w Opoiu jako organom nadzoru uchwał Rady,

6) przesyłanie uchwał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Opolskiego,
7) obsługa edy.tora aktów prawnych XML, systemu do zuządzania pracą radY

radnych, modułów finansowych,
8) przekazywanie rvłaściwym Wydziałom do realizacji zadń wynikającYch

z wniosków komisji, po uprzednim zadekretowaniu przez Burmistrza lub

Sekretarza Miasta,
9) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej w Nysie,
10) przygotowywanie projektów uchwał zwtązanych z fuŃcjonowaniem RadY,

11) prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz kontrolowanie

lerminowego ich rozpatrywania przez poszczególne WydziałY, w8 dekretacji

ustalonej przez Burmistrza lub Sekretarza Miasta,
1 2) prowadzenie ewidencji radnych,
13) przygotowywanie dokumentacji do wypłaty diet radnym,
14)prowadzenie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowYch

radych,
1 5 ) prowadzenie korespondencj i Przewodnic zące go Rady,

1ó) organizacja spotkań i dyzurów radnych,

17) obihrga sesji Rady Miejskiej, stałych i doraźnych komisji powołanych przez

Radę,
1 8) prowadzenie ewidencji delegacj i radnych,

19) prowadzenię ęwidencji nadarry ch ptzez Radę tytułów honorowych,

20) gospodarowanie środkami budzetowymi przeznaezonymi na zadania będące

w kompetencji komórki,



21)ewidencjonowanie, kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do

archiwum zakładowego protokołów i dokumentacji,

ż2) pełnienie zastęp stwa podc zas nieobecno ści pracownika B iura Rady,

b) zadania zlecone;-r"yt 
ony*uni" pru. zw\ęanychz wyborami ławnikow sądowych,

il. Zakres uprawnień i upoważnień:

Jest Pani uprawniona do:

1. Pruetwarzania danych
pracowniczych.

2. obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń. wchodzącYch w jego skład,

służących do przetwarzania danycfi, zgoarri. z przepisami ustawy o ochronie danych

osobowych i ustawy o ochronię informacji niejawnych,

III. Zakres odpowiedzialności:
Ponosi Pan/i odpowiędzialność za:

1. Nateżyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych

zakresem czynności,
Ż.PrzestrzeganietajemnicysłużbowejzgodnieZustawąoochronieinformacji

niejawnych.
3, przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetvłuzania danych

osobowych zgodnL z ustawą o ochronie danych osobowych,

4.Przestrzegań.eprzepisówbezp\eczeństwaihigienyPracyorazp.poŻ,
5. Należyte *Yi"'"v*i"ie obow;iązków wymienionych w art, ż4 i art,25 ustawy

zdn\a2llistopada2008r.op,u.o*nikachsamorządowych(Dz.U.z20l6t',
poz.90ż).

6. Przestrzeganie dyscypiiny placy, zgodnie zprzyjętym w Urzędzie Regulaminem

Pracy,
7. Dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca placy,

IV. Zakres podległości służbowej:
Naczelnik Wydziału,

Niniejszy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do jego realizacji,
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data i podpis praco#nika (

osobowych wynikających z zakresu obowiązków


