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Nysa, dnia 28.03.2017 r.

Pani KrysĘna Pawlus

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

L Zadania i obowiązki:

o charakterze ogóInym:
I. przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;
2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazł,wanie do archiwum

urzędu akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
3. dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i uży.,"vanie go zgodnie

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

zaj mowanym stanowisku;
5. organizacja stanońska pracy zapewniająca należyte i skuteczne załatwianie spraw;
6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;
7. obsługa edytora aktów prawnych XML;
8. przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z zakesu

działania stanowiska;
9, przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych materiałów

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

i posiedzenia komisji rady w zakesie powierzonych zadń i obowiązków;
11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zaplźania i wnioski

radnych oraz skargi, zńalenia, pytania i wnioski, a także petycje mieszkańców
w zakresie spraw dotyczących stanowiska;

12. opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
wynikaj ących z zakesu działania stanowiska;

13. gospodarowanie środkami budźetowymi wraz z opracowywaniem wymaganych
dokumentów w zakresie zamówień publicznych, przeznaczonymi na zadania
będące w kompetencji wydziału, komórki i zajmowanego stanowiska;

14. przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakesie wymaganym
dla zajmowanego stanowiska;

15. udział w terenowych kontrolach wynikających z zakresu stanowiska oraz
z indywidualnych upowaźnień, realizowanych przez wydział;

o charakterze szczegółowym:
1. udział, kompletowanie i przekaąrłanie wymaganych danych w realizacli
zamówień na energię elektryczną w ramach grup zakupowych;
2. prowadzenie kontroli efekĘ.wności i skuteczności oświetlenia ulic i placów oraz
innych miejsc publicznych na terenie miasta i gminy oraz jego konserwacji;
3, przyjmowanie, ewidencja wniosków w zakresie oświętlenia ulic, jego rozbudowy
i poprawy skuteczności oraz opracowanie wniosków inwestycyjnych;
4. dokon},wanie rozliczenia, właściwe rejestrowanie rozliczeń w systemie księgowym
i finansowym faktur dotyczących zllżycia energii oraz usług dystrybucji za oświętlenię
ulic, dróg, placów, inrrych obiektów gminnych oraz konserwację i bieżące utrzymanie;



5. współpraca ze wszystkimi jednostkami gminy w zakresie bilansowania energii
elektrycznej dla celów wspólnego zakupu energii w ramach grupy zakupowej;
6. wypełnianie formularzy zużycia energii elektrycznej za poprzedni okes
roziiczeniowy (na podstawie zapłaconych faktur) potrzebnych do zbilansowania ilości
nż7Ąej energii;
7. współpraca z liderem grupy zakupowej na etapie przygotowania SIWZ,
sprawdzanie projektów umów, zestawień puŃtów, aktualizacja punktów poboru
energii;
8. składanie wniosków, podpisywanie stosownych umów dla nowo wybudowanych
punktów oświetlenia ulicznego w zakesie dostawy energii elektrycznej oraz
świadczenia usług dystrybucji, wypowiadanie umów, zawieranie aneksów do
istniejących umów na zwiększenie mocy dla poszczególnych obiektów;
9. bieżąca realizacja umów w zakresie dostawy energii i usług dystrybucji, zawieranie
umów rezerwowych w razie utraty licencji przez dostawcę wyłonionego w przetargu;
10. przygotowarrie umów związanych z użyczeniem 1amp lub opraw do testo\^/ania

i ich realizacja , zabezpieczanie środków na ich zakup w przypadku pozytywnego
wyniku testowego;
11. opracowylvanie kierunków, wniosków , analiz, propozycji i projektów oraz
planów dotyczących zadń otganizatora publicznego transpoftu publicznego/gminy/
określonych ustawą o ptz**,
12. prowadzenie procedury opracowywania i aktualizacji projektu planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwanego,,planem
transpottowym", dokonpvanie niezbędnych uzgodnień oraz przygotowanie
projektów uchwał rady miejskiej:
13. opracowy.wanie projektów i koncepcji realizacji obowiązków wynikających
z ustawy o ptz. w zakresie organizowania publicmego transporlu zbiorowego;
l4, opracowanie projektów uchwał rady miej skiej w sprawie: ustalenia stawek opłat
za korzystanie plzez operatoIa i przewoźnika z przystaŃów komunikacyjnych lub
dworca, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania
z tych obiektów;
15. przyjmowanie wniosków i zawieranie umów otaz aneksów
z przewożnikami na korzystanie z przystanków komunikacyjnych będących
własnością Gminy Nysa lub w jej zatządzie;
16. współpraca z Wydztałem Fina:rsowym w zakresie liszczania opłat za korzystanie
z przystaŃów przez przewoźników, kontrola terminowych włat z tego t}tułu,
przekazywanie oświadczeń przewoźników z ĘĄułtl ilości zatrzymń w danym
miesiącu;
17. kontrola przewoźników w zakresie przestrzegania zasad korzystania
z przystanków , prowadzenie korespondencji w tej sprawie;
18. prowadzenie przeglądów stanu technicznego i estetycznego wiat przystaŃowych
i przystaŃów, ich oznakowania, wnioskowanie remontów oraz budowy nowych;
19. zawieranie umów na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, rozltczanie
kosztów, kontrola realizacji umów poprzez dokonywanie przeglądów przystaŃów
w terenie;
20. przygoIowanie i podpisywanie porozumień z zarządcani dróg w sprawie
przejęcia przystaŃów i prowadzenie korespondencji w sprawie ich bieżącego
utrzymania;



2I. ogłaszanie informacji o zamiarze przeprowadzenia zamówienia na świadczenie
usług w zakresie publicznego transpońu zbiorowego przez podmiot wewnętrzny
w terminie nie krótszym niż 1 rok;
22, opracowanie projektu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego wraz z liezbędnymi zńącznikuni na wykonywanie fuŃcji
operatora i przewoźnika przez podmiot wewnętrzny gminy, ustalenia waruŃów
wykonywania transportu publicznego na obszarze gminy, wysokości i zasad
rekompensaty oraz obowiązków wykonywanych z upoważnienia gminyl
23. rozliczanie kosztów świadczenia usług lokalnego tlansportu zbiorowego w ramach
udzielonej rekompensaty oraz dotacji z gminą Otmuchów na podstawie zawall'.ęgo
porozumienia.

IL Zakres uprawnień i upoważnień:

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

czynności
2. Przęt:warzania danych osobowyoh wynikających z zakresu obowiązków

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

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

ilI. Zakresodpowiedzia|ności:

Ponosi Pani odpowiedzialność za:
1, Należy.te i sumienne wykonyłvanie obowiązków służbowych określonych

zakresem czynności.
2. Przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o ochronię 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 art. 25 ustawy

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

6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z przyjętym w Utzędzie Regulaminem
Pracy.

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

IV. Zakres podległości służbowej:

Bezpośrednio Naczelnikowi Rozwoju Wsi i Gospodarki

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