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W odpowiedzi na interpelację z dnia 13 stycznia 2022 r. (l.dz. 8634.2022; data wpływu  

do Urzędu: 13 stycznia 2022 r.) w sprawie „zwiększenia zasobu informatyków o pracownika 

zatrudnionego na pół etatu” pragnę udzielić następujących informacji: 

Urząd Miasta Milanówka zatrudnia na stanowisku Informatyka w Zespole  

ds. Informatyki pracownika, który w opisie swojego stanowiska pracy ma wymienione  

m. in. zadania z zakresu, o który wnioskuje Pan w interpelacji tj. cyt.: 

„… 

1. Obsługa informatyczna Zespołu Szkół Gminnych nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, 

Zespołu Szkół Gminnych nr 3, Przedszkola Publicznego nr 1, w szczególności : 

 doradzanie przy wyborze sprzętu, tworzenie specyfikacji, 

 wsparcie użytkowników w zakresie prawidłowego użytkowania systemów, 

 wsparcie użytkowników przy rozwiązywaniu typowych problemów 

technicznych, 

 diagnozowanie i usuwanie usterek komputerów, 

 w razie poważniejszej usterki skierowanie komputera do serwisu, 

 re-instalacje systemu oraz konfiguracja sterowników, 

 instalacje podstawowego oprogramowania w ramach posiadanych licencji, 

 optymalizacje oprogramowania i konfiguracji komputerów pod kątem 

zastosowań specjalnych, 

 administrowanie siecią komputerową szkoły, 

 konserwacje okresowe i przeglądy w zakresie teleinformatyki, właściciel 

sprzętu, 

 instalowanie nowego sprzętu komputerowego, 

 zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie 

technicznym, w tym wykonywanie przeglądów, 

 usuwanie zgłoszonych usterek lub zgłaszanie ich do serwisu, 

 administracja systemem ochrony antywirusowej. 

…” 

Niestety, plan wydatków na 2022 rok w zakresie wynagrodzeń pracowników nie pozwala 

aktualnie na zatrudnienie dodatkowej osoby do wykonywania zadań, o których mowa w Pana 

interpelacji. Jednakże zapewniam, że Burmistrz Miasta Milanówka oraz bezpośredni 
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przełożeni informatyka zajmującego się obsługą placówek oświatowych będą na bieżąco 

analizować sytuację, szczególnie w kierunku zwiększenia efektywności wykonywania 

poszczególnych obowiązków. Jeśli te działania okażą się niewystarczające, zostaną podjęte 

kolejne kroki, np. wystąpienie do Powiatowego Urzędu Pracy o skierowanie do Urzędu 

Miasta Milanówka osoby długotrwale bezrobotnej albo absolwenta kierunku "Informatyka", 

do wykonywania zadań, o których mowa w Pana interpelacji. 

 

 

 

 

                                                                                    Z up. Burmistrza Miasta Milanówka  

         / - / 

          Monika Dziewięcka 

         Główny specjalista ds. kadrowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Radny Miasta Milanówka Pan Kamil Bialik 

2. Rada Miasta Milanówka 

3. a/a. 


