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Nysa, dnia 29.02.20t6 r.

Pani

Joanna Skakuj inspektor

w Wydziale Rozwoju Wsi i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miejskiego 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 ogólnym:
r przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;
. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywanie do

archiwum urzędu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
o dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie

z przeznaczeniem;

. znajomość, kompletowanie, bieżąca 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 obstuga edytora aktów prawnych xML;
. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań

z zakresu działa nia 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;
przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania

iwnioski radnych oraz skargi, zażalenia, pytania i wnioski, a takźe petycje

mieszkańców w zakresie spraw dotyczących stanowiska;

opracowywa nie projektów decyzji administracyjnych w indywidual nych

sprawach wynikających z zakresu dziatania stanowiska;

gospodarowanie środkami budżetowymi wraz z opracowywaniem

wymaganych dokumentów w zakresie zamówień publicznych,

przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji wydziału

i zajmowanego sta nowiska;

przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie

wymaganym dla zajmowanego stanowiska;

udział w terenowych kontrolach wynikających z zakresu stanowiska oraz

z indywidua lnych upoważnień realizowa nych przez wydział;

o charakterze szczególowym:

zapewnienie w projektach uchwał rady miejskiej i decyzjach burmistrza

realizacji zadań przypisanych gminie przez ustawę* oraz dążenie do

uzyskania przez gminę docelowych wskaźników w gospodarce odpadami
ustanowionymi przez ustawę;

opracowywanie projektów uchwał rady miejskiej niezbędnych do

właściwej gospodarki odpadami zapewniającymi realizację zadań

przypisanych ustawowo gminie i umożliwiającymi wykonanie obowiązków
przez właścicieli nieruchomości;;

opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie miasta i gminy zgodnie z wymogami ustawy, uzyskiwanie
właściwych opinii , pilnowanie jego kompatybilności z wojewódzkim
planem gospodarki odpadami, a także wykonywanie kontroli jego

przestrzegania;

sporządzanie wymaganych dokumentów dla przeprowadzenia przetargu

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo

na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów: specyfikacja istotnych

warunków zamówienia, projekt umowy, ogłoszenie o przetargu

i przekazanie ich do komórki zamówień publicznych urzędu;



. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli
częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju

sieci kanalizacyjnej;

o prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu

kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów
ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

o prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania
przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw obowiązków

wynikających z ustawy;

r prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami

ustawy: dokonywanie na podstawie składanych wniosków wpisów,

nadawanie numerów rejestrowych, ewidencja zmian, opracowanie
projektów decyzji o wykreśleniu z rejestru;

o przekazywanie marszatkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych

w danym roku do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych

z tego rejestru (31 styczeń);

r nadzór nad terminowością i prawidłowością sporządzania materiałów
sprawozdawczych przez podmioty realizujące zadania w zakresie odbioru
odpadów określonych ustawą;

. sporządzanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, weryfikacja danych
i przekazywanie marszałkowi województwa i wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska(31 marzec);

o nadzór i kontrola przestrzegania umownych warunków w zakresie
odbierania odpadów komunalnych przez wyłonionych wykonawców,
harmonogramu odbierania odpadów komunalnych oraz przestrzegania

obowiązków w zakresie czystości i porządku przez wtaścicieli
nieruchomości;

o lokalizowanie i inwentaryzacja tzw. dzikich wysypisk odpadów na terenie
gminy oraz prowadzenie aktywnej działalności dla ich likwidacji;

r nadzór nad zapewnieniem właścicielom nieruchomości pełnej informacji

o terminach i zakresie odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia



zbiórki odpadów wielkogabarytowych, przyjmowanie skarg i wniosków
w tym zakresie i przekazywanie ich wykonawcy;

o udostępnianie wtaścicielom nieruchomości worków do segregacji oraz

ulotek informacyjnych o segregacji odpadów komunalnych na terenie

Gminy Nysa;

r nadzór nad realizacją zapisanych w umowie na odbiór
i zagospodarowanie odpadów zadań o charakterze cyklicznym

i incydentalnym ,np. gminne imprezy masowe i edukacyjne, ustalone

tereny publiczne,;

o kontrola inadzór nad utrzymaniem porządku iczystości miejsc lokalizacji

kontenerów i pojemników na odpady terenów międzyblokowych

w mieście igminie oraz innych miejsc publicznych;

o prowadzenie akcji popularyzatorskich i informacyjnych wśród mtodzieży

i dorosłych mieszkańców miasta i gminy, organizowanie konkursów

i innych przedsięwzięć w zakresie wdrażania zagadnień czystości

i porządku w gminie;

o prowadzenie kontroli przestrzegania istosowania przepisów ustawy oraz

nakładanie kar, dla których kompetentny jest burmistrz;
o przygotowanie i udostępnienie na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej

urzędu gminy analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Nysa , do 30 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni;

!l. Zakres uprawnień iupoważnień:

Jest Pani uprawniona do:

. przeprowadzania kontroli w zakresie wskazanym niniejszym zakresem

czynnoŚci;

. przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków
pracowniczych;

o obsługi 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 niejawnych;

ll!. Zakresodpowiedzialności:

Ponosi Pani odpowiedzialność za:
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przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów
prawa;

dbalość o wykonywanie zadań pub|icznych oraz o środki publiczne,

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów
obywateli;

wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie ibezstronnie przy zachowaniu

terminów i zasad zawartych w Kodeksie Postępowania

Administracyjnego(KPA) i instrukcji kancelaryjnej, zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa;

udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz

udostępnianie dokumentów znajdującym się na stanowisku, jeżeli prawo

tego nie zabra nia;

dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami,

zwierzchnikami oraz współpracownikami;

zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

su mienne i stara nne wykonywa nie poleceń przełożonego;

Zakres podległości służbowej:

Podlega Pani bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi
i Gospodarki Komunalnej,

Powyższy zakres zadań i obowiązków, uprawnień

l odpowiedzia|ności przyjmuję do wiadomości

lwykonania.
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*Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.


