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Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Nysie ustalam Pani następujący zahes zadń, uprawnień i odpowiedzialności:

I. Zadania i obowiązki:

o charakterze ogólnym:

1 . Przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;
2. Kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz ptzekazyr,vanie do archiwum
urzędu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
3. Dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i uźlłvanie go zgodnie
z przeznaczeniem; znajomość, kompletowanie, bieżąca aknlalizacja aktów prawnych
niezb ę dny ch na zaj mowanym stanowi sku;
4. Orgarizacja stanowiska pracy zapewniająca naleźlte i skuteczne załatwianie spraw;
5. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orM p.poż.;
6. Obsługa edytora aktów prawnych XML;
7. Przygotowywanie okesowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań
z zakręsu dzińania stanowiska;
8. Przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych materiałów
okeślonych zakresem stanowiska;
9. Przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na sesje rady
i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych zńń i obowiązków;
10. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapy1rania
i wnioski radnych oraz skargi, zaża\enia, plania i wnioski, a także petycje
mieszkńców w zakesie spraw dotyczących stanowiska;
11. Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach wynikaiących z zakesu działania stanowiska;
12. Gospodarowanie środkami budżetowymi: przygotowywanie projektów umów
i zamówień wraz z opracowyłvaniem wymaganych dokumentów w zakresie zamówień
publicznych, będących w kompetencji wydziału i zajmowanego stanowiska;
13. Przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie wymaganym
dla zajmowanego stanowiska;
14. Udziń w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakresu stanowiska
oraz z ind}rvidualnych upowaźnień, realizowanych ptzez wydziŃ;

o charakterze szczegółowym:

i, Prowadzenie spra\ł związanych z utrzymaniem terenów gminnych
w zakesie czystości i porządku, zieleni niskiej i małej architektlry na obszarze:
gminnych terenów leżących w ob szarzę lzw . Rej onu I (teren na rynku, przed Bazyliką,
wzdłuż sklepów od ul. Celnej, tercn przy fontanrrie Tryton i przed kościołem przy
ul. Brackiej, Plac Kościelny, teren wzdłuż ul. Chodowieckiego i Plac Jana Pawła II,
Plac Liidinghausen, Plac Kopemika wraz z tęręnem przy ul. Parkowej obok v,ieźy,



teren przy ul. Piastowskiej, teren przy u1. Szopena, teren przy E. Gierczak
i ul. Celnej);
2. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów gminnych
w zakesie czystości i porządku, zieleni niskiej i małej architektury na obszarze:
gminnych terenów leżących w obszarze tzw, Rejonu II (teren zielony wzdłuż
Al. Lompy od ul. Celnej do ul. Chodowieckiego i od ul. Chodowieckiego do
ul, Kolejowej);
3. Prowadzenie spraw związanych z utrzlłnaniem terenów gminnych w zakresie
czystości i porządku na obszarze podwórek gminnych, sprawy związane
z utrzymaniem czystości i porządku, zieleni niskiej i małej architektury;
4. Realizacja uzupełniania i naprawy małej architektury (ławki, kosze uliczne) nie
będących w utrzymaniu tzw. Rejonu I i II oraz podwórek gminnych; sporządzanie
notatek typowania małej architektury;
5, Sporządzanie wymaganych dokumentów dla przeprowadzenia przetargu celem
wyłaniania wykonawców do realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem
terenów zielonych, czystości miasta oraz infrastruktury: specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, projekt umowy, ogłoszenie o przetargu i przekazanie ich do
komórki zamówień pubii cznych urzędll;
6. Udział w kontroli wykonawstwa robót , uczestnictwo w odbiorach oraz rozliczenta
finansowo-rzeczowe, rejestracja umów i sporządzanie metryczek finansowych
w systemie rozliczeniowym;
7. Realizacja letniej obsady miasta - nasadzenia kwiatowe w gruncie, a także
w donicach przy słupach oświetlenia ulicznego oraz donicach i gazonach
wolnostojących;
8. Okolicznościowe dekorowanie miasta poprzęz flagowanie oraz ozdoby
i dekoracje świąteczne;
9. Współpraca z wydziŃami organizującymi imprezy okolicznościowe oraz obchody
świąteczne w zakesie dekorowania mi asta oraz flagowania;
10. Prowadzenie ewidencji koszy ulicznych i parkowych w mieście i gminie, nadzór
nad ich stanem technicznym oraz niezbędnym systemem opróżniania
i rozmieszczenia;
11. Przygotowywanie projektów umów w zakresie opróźniania odpadów
komunalnych z koszy ulicznych na terenie gminy Nysa, nadzór nad Wykonawcą
w tym zakresie;
12. Dostawa, montaż oraz naprawa koszy ulicznych , sporządzanie notatek typowania
koszy, przygotowanie projektów umów w tym zakresie;
13. Koszenie chwastów i traw na terenach gminnych niebędących w stałym
utrzymaniu, sporządzarie notatek typowania terenów wyznaczonych do koszenia
chwastów oraz traw;
14. Współpraca z sołectwami i wspólnotami mieszkaniowymi, a także spółdzielniami
mieszkaniowymi w zŃręsie objętym niniejszym zakresem czynności;
15. Nadzór nad realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
KPOSK (prowadzenie nadzorl w tym zakesie, prowadzenie spotkań, oraz podarvanie
danych do aktualizacj i KPOS).
1 6. Utrzymanie miejsc grzebalnych;
17. Nadzór nad realizacją obowiązkowej deratyzacji,
18. Nadzór nad rea|izacją umowy w zakesie usuwania padłych zwieruąt
z terenów gminrrych; współpraca z wydzińarni w tym zakresie odnoście z$oszeń
padłych zwierząt1"



1 9. Przygotowanie projektów umów w zakesie usuwania padłych zwierząt z terenów
gminnych;
20. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem gminnych rowów komunalnych;

il. Zakres uprawnień i upoważnień:

Jest Pani uprawniony do:
1. Przeprowadzania lustracji i kontroli w zakresie wskazanym niniejszym zakresem

czyrrności
2. Przetwarzutia danych osobowych wynikających z zabęsu obowiązków

pracowniczych.
3. Obsługa systemu informatycznego oraz vrządzeń wchodzących w jego skład,

służących do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych.

nI. Zakresodpowiedzialności:

Ponosi Pani odpowiedzialnośó za:
1. Należyte i sumienne wykonywanie obowiązków słuźbowych określonych

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

niejawnych.
3. Przeslrzeganie tajemnicy danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4. Przesftzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
5. NaleĄte wykonywanie obowiąków wymienionych w art. 24 i art. 25 ustawy

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

6. Przeslrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z ptzyjętym w Urzędzie Regulaminem
Pracy.

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

IV. Zakres podległości slużbowej:

Bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej.

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