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Pani Iwona Kopcisz

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

I. Zadania i obowiązki:

o charakterze ogólnym:

1 . przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;
2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywanie do archiwum

urzędu akt zgodnie z inshukcją kancelaryjną i archiwalną;
3. dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie

z przeznaczeniem;
4. znajomość, kompletowanie, bieżąca aktualizacja aktów prawnych niezbędnych na

zajmow arry m stanowisku ;

5. organizacla stanowiska pracy zapewniaj ąca należq,te i skuteczne załatwiarrie
spra\ry;

6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orM p.poż,;
7, obsługa edyora aktów prawnych XML;
8. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań

z zakresl działania stanowiska;
9. przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych materiałów

określonych zakresem stanowiska;
10. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na sesje rady

i posiedzenia komisji rady w zakesie powierzonych zadań
i obowiązków;

l 1, przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapylania
i wnioski radnych oraz skargi, zńalenia plania i wnioski, a także petycje
mieszkńców w zakesie spraw dotyczących stanowiska:

12. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach wynikających z zak;es:u działania stanowiska;

13. ponoszenie odpowiedzialnoś ci za nanlszenię dyscypliny budźetowej,
w tym w szczególności za realizowanie wydatków w zakresie objętym
powierzonym zakresem zadań i obowiązków;

14. gospodarowanie środkami budZetowymi wTtż z opracowywaniem wymaganych
dokumentów w zakesie zamówięń publicznych, przeznaczonymi na zńania
będące w kompetencji wydziału
i zajmowanego stanowiska;

15. przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie wymaganym
dla zajmowanego stanowiska;

16. udziŃ w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakłęsu stanowiska
oraz z indlłvidualnych upoważnień realizowanych przez wydziń;



o charakterze szczegółowym:

1. przygotowanie projektu uchwały rady miejskiej o wyodrębnieniu
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;

2. opracowanie informacji dla sołtysów o wysokości przypadalących danym sołectwom
środków funduszu;

3. opracowanie dla wojewody informacji o wysokości przypńĄących danym sołectwom
środków oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb);

4. przeprowadzirnie analizy wniosków złoźonych do burmistrza przez sołectwa, pod
względem spełniania przez nie wymogów fotmalnych;

5. wstępna ocena złożonych do burmistrza wniosków sołectw o zmianę przedsięwzięć
lub ich zakresu puewidzianych do realizacji w ramach funduszu oraz opracowywanie
projektów zarządzeń i uchwał;

6, opracowywanie wniosku do wojewody o zvltot zbadżetu państwa - refundacji części
wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w danlłn roku;

7. prowadzenie nadzoru i analizy realizacji zaplanowanych przedsięwzięć przez sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego;

8. prowadzenie nadzoru nad planowaniem i realizacją wydatków środków budźetu gminy
przekazanych do dyspozycji sołectw;

9. opracowywanie informacji dla sołtysów o wysokości środków z budżetu gminy
przekazany ch do dyspozycji poszczególnym sołectwom;

10. udzielanie pomocy sołtysom w realizacji zaplanowanych zadń w ramach środków
fi nansowych sołectw, pzygotowywanie umów, porozumień
i innych potrzebnych dokumentów;

1 1 . udzięlanie pomocy sołtysom w zarządzanil mieniem publicznym przekazanym ptzez.
gminę do korzystania przez sołectwa, nadzór nad właściwą gospodarką powierzonym
mieniem(ksiązki obiektów budowlanych, inwentary zacja, ubezpieczenie),
prawidłowości pobieranych opłat;

12. kompletowanie dokumentacji dotyczącej gospodarki finansowej sołectw w ramach
budźetu gminy, dyspozycji i zmian, stosownych uchwał zebran wiejskich;

13. opracowanie danych do projektu części wydziałowej budżetu gminy
w zakesie funduszu sołeckiego, środków do dyspozycji sołectw, diet dla sołtysów,
składki do izby rolniczej, prenumeraty czasopism i irurych środków wynikających z
realizowanych zadń, zestawienia planowanych przez sołectwa inwestycji i remontów;

14. analiza i wprowadzanie dokumentów finansowych, umów, faktur do obowiązujących
w urzędzie systemów finansowl,ch (UMOWY,EMKA,OT)

dotyczących dochodów i wydatków sołectw i komórki RL;

15. kompletowanie dokumentacji organizacyjnej sołectw, ich organów, prowadzenie
terminarza zebrń wiejskich, organizowanie udziału przedstawicielstwa burmistrza i
innych jednostek organizacyjnych gminy w zaplanowanych zebraniach;

16. prowadzenie ewidencji podjętych na zebraniach sołeckich wniosków, postulatów,
interwencji i przekazywarńe ich wg kompetencji;

l7. organizacyjne przygotowańe okresowych spotkań, narad z sołtysami
w ramach Konwentu Sołtysów;



18. sporządzanie naliczenia pźysługujących miesięcznie diet dla sołtysów;

19. przygotowanie i organizacyjne zabezpieczenie wyborów sołtysów i rad sołeckich,
udział w zebraniach wiejskich, szkolenia sołtysów;

20 . ldział w opracowywaniu nowelizacj i statutu sołectwa, tworzeniu proj ektów prawa
miejscowego i projektów uchwał rady miejskiej dotyczących obszarów wiejskich;

ż1. współdzińanie ze stowatzyszeniami i wspólnotami wiejskimi na rzecz aktywizacji
obszarów wiejskich;

II. Zakres uprawnień i upoważnień:

Jest Pani uprawniony do:
1. Przęt:warzania danych osobowych wynikających z zakresl obowiąków

pracowniczych.
2. Obsługa systemu informatycznego oraz lrząAzeń wchodzących w jego skład,

słuźących do przetlvarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

ilL Zakresodpowiedzialności:

Ponosi Pani odpowiedzialność za:
1. NaleĄ.te i sumienne wykonyr,vanie obowiązków służbowych określonych

zakresem czynności.
2. Przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o ochronie informacji

niejawnych,
3. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych

osobowych zgodnie z ustawą o ochronię danych osobowych.
4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż,
5. Należyte wykonywanie obowiązków wymienionych w art.24 i ań. 25 ustawy

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

6. Przesttzegarlie dyscypliny pracy, zgodnie z przyjęĘm w lJrzędzie Regulaminem
Pracy.

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

IV. Zakres podległości służbowej:

Bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej.

Niniejszy zakes czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się dojego realizacji.

data i podpis pracownika


