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Nysa, dnia 07.03.2Q1,6 r.

Pa ni

A!eksandra Kortz podinspektor

w Wydziale Rozwoju Wsi i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Mieiskiego w Nysie

Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miejskiego w Nysie ustalam Pani następujący zakres zadań i obowiązków,
uprawnień i odpowiedzialności:

l. Zadania iobowiązki,

o charakterze ogólnyml

. przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;

r kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywa n ie

do archiwum urzędu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną
iarchiwalną;

o dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie
z przeznaczeniem;

o znajomość, kompletowanie, bieźąca aktualizacja aktów prawnych

niezbędnych na zajmowanym stanowisku;
. organizacja stanowiska pracy zapewniająca należyte i skuteczne

załatwianie spraw;

. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;

r obsługa edytora aktów prawnych xML;
. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań

z za kresu działania stanowiska;



. przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych

materiałów określonych za kresem stanowiska;
. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na

sesje rady i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych zadań

iobowiązków;
o przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania

i wnioski radnych oraz skargi, zażalenia pytania i wnioski oraz petycje

mieszkańców w zakresie spraw dotyczących stanowiska;
. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych

w indywidualnych sprawach wynikających z zakresu działania

stanoWiska;

o gospodarowanie środkami budżetowymi wraz z opracowywaniem
wymaganych dokumentów: w zakresie planowania zadań, zamówień
publicznych, realizacji i nadzoru, przeznaczonymi na zadania będące

w kompetencji wydzialu i zajmowanego stanowiska, wprowadzanie

umów ifaktur do systemu finansowego urzędu;

e przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie

wymaganym na zajmowanym stanowisku;
o udział w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakresu

stanowiska oraz z indywidualnych upoważnień realizowanych przez

wydział;

o charakterze szczegółowym:
r udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie

z dyspozycją ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

och ron ie*;

r przyjmowanie wniosków o udostępnienie informacji o środowisku

i jego ochronie;
. sporządzanie projektów decyzji burmistrza o odmowie udostępnienia

informacji o środowisku ijego ochronie;
o prowadzenie publicznie dostępnych wykazów zawierających

informacje o środowisku i jego ochronie zgodnie z ustawową

kompetencją;
o naliczanie opłat za wyszukiwanie informacji, za jej prze kształcen ie,

sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie;



zapewnienie warunków udziału społeczeństwa w ochronie
środowiska, udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów
i podejmowaniu decyzji, a także umożliwianiu realizacji uprawnień

organizacji ekologicznych, zgodnie z ustawą*;

przyjmowanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;

opracowywanie projektów decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, dla których właściwym
organem jest burmistrz;

organizacyjne przygotowywanie i przeprowadzanie przedsięwzięć

edukacyjnych, promocyjnych we współpracy
oświatowo-wychowawczymi, ekologicznymi

z placówkami

organizacjami
społecznymi , stowa rzyszenia m i isołectwami uwzględniając zadania
przypisane gminie i jej organom w zakresie ekologii i ochrony
Środowiska. (Szczegółowe zasady ochrony wód okreśtajq przepisy ustawy -
prawo wodne, szczegółowe zasady gospodarowania złożem kopoliny i zwiqzonej
z eksploatacjq złoża ochrony środowiska okreśIajq przepisy ustawy - prqwo
geologiczne i górnicze, szczegółowe zasady ochrony obszarów i obiektów o
wartościach przyrodniczych, krajobrazu, zwierzqt i roślin zagrożonych
wyginięciem oraz drzew, krzewów i zieleni - określajq przepisy ustowy o ochronie
przyrody, szczegółowe zasady ochrony losów określajq przepisy ustawy o losoch,
Szczegółowe zasady ochrony dziko występujqcych zwierzqt okreśIajq przepisy
ustawy o ryboctwie śródlqdowym, ustawa o ochronie przyrody, prawo towieckie,
o także ustawa o rybołówstwie morskim, Szczegółowe zasady ochrony zwierzqt
gospodarskich i domowych określajq przepisy ustowy o ochronie zwierzqt ,

ochrony gruntów rolnych i leśnych przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych

ileśnych):

realizacja, koordynowanie i współpraca w zakresie organizacji na

obszarze gminy ogólnopolskich akcji ,, Dzień Ziemi";
prowadzenie Wymaganych rejestrÓW decyzji, zezwoleń, raportÓW
i innych dokumentów z zakresu ochrony środowiska i dotyczących
zakresu działan ia komórki;

identyfikacja występujących zagrożeń i problemów w zakresie
ekologii i ochrony środowiska na obszarze gminy i kierowanie ich

według właściwości ustawowej* *;

przygotowywanie projektów decyzji burmistrza w sprawie nakazania
osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddzialuje na

środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających



do ograniczenia negatywnego oddzialywanie i przywrócenia stanu

właściwego;

sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów

o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością burmistrza w
obsza rze dzialan ie stanowiska;

przygotowywanie wystąpień do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego

kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli stwierdzone zostanie
naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie
na ruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy;

wykonywanie zadań określonych kompetencją burmistrza
w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne
niebędące przedsiębiorcami w sprawach: 1) wydawania decyzji,

o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust, 1; 2) przyjmowania

wyników pomiarów, o których mowa w art. t49 i 150; 3)

przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. I52 ust. 1. ustawy**;

podejmowanie działań i ich koordynacja , dla których właściwy jest

burmistrz, związanych z wykonywaniem obowiązków utrzymania
wód i gruntów pod nimi , stanowiących własność gminy;

opracowywan ie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gru ntu,

który wprowadził zmiany szkodliwie oddziaływujące na grunty

sąsiednie, przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu
poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom;
przyjmowanie wniosków i sporządzanie projektów decyzji burmistrza
w sprawie zatwierdzenia ugody o ustaleniu stanu wody na gruncie
umawiających się właścicieli gruntów;

opracowywanie informacji burmistrza w sprawie realizacji zadań

w zakresie gospodarki ściekowej wymaganej art. 43, ust 3c

UStaWy* * ł,,

planowanie, wykonywanie i koordynacja zadań w zakresie urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych na gruntach stanowiących
własność gminy;

przekazywanie danych niezbędnych do przygotowania wstępnej
oceny ryzyka powodziowego, sporządzenia map zagrożenia

4



powodziowego i map ryzyka powodziowego organom
przygotowującym i sporząd zający m te doku me nty;

współdziałanie w zakresie kompetencji przypisanych gminie

wynikających z przepisów prawa z: Gminną Spółką Wodną,

Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej, Regionalną Dyrekcją

Ochrony Środowiska, Wojewódzką lnspekcją Ochrony Środowiska

itp.:

współdziałanie w opracowywaniu projektu budżetu gminy w części

dotyczącej wydziału, a w szczególności komórki ochrony środowiska;

inicjowanie, programowanie i opracowywanie przedsięwzięć przy

wykorzystaniu możliwości pozyskania środków NFOŚ, NFOŚ, a także

odpowiednich programów RPO, PROW i in. adekwatnych do zakresu

działania stanowiska;

nadzorowanie wykonania zadań związanych z wdrożeniem wymagań

prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska objętych

okresami przejściowymi oraz innymi wymaganiami prawa

Wspólnotowego;

Zakres uprawnień i upoważnień,

Jest Pa ni uprawniona do:

Przeprowadzania lustracji i kontroli w zakresie wskazanym niniejszym

zakresem czyn noŚci;

przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu

obowiązków pracowniczych;

obslugi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego

skład, służących do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami

ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji

n iejawnych;

lll. Zakres odpowiedzialności,

ll.

Ponosi Pani odpowiedzialność za:



. Rzeczypospolitej polskiej i innych przepisów prawa; przestrzeganie

Konstytucji

o dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych

interesów obywateli;

wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie przy

zachowaniu terminów i zasad zawartych w Kodeksie Postępowania

Administracyjnego(KPA) i lnstrukcji Kancelaryjnej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa;

udzielanie informacji organom, instytucjom iosobom fizycznym oraz

udostępnianie dokumentów znajdującym się na stanowisku, jeżeli

prawo te8o nie za bran ia;

dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami,

zwierzchnikami oraz współpracownikami;

zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

su mienne i stara nne wykonywanie poleceń przełożonego;

Zakres pod leglości służbowej:

Podlega Pani bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi
i Gospodarki Komunalnej;

a

a

a

a

a

lV.

Powyższy zakres zadań i obowiązków, uprawnień

l odpowiedzialności przyjmuję do wiadomości i wykonania.
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* ) ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa



w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

,ł,,.) ustawa Prawo ochrony środowiska;

***) ustawa Prawo wodne;


