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Nysa, dnia O7.02.2Ot6 r.

Pan

Michał Baziuk inspektor

w Wydziale Rozwoju Wsi

i Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miejskiego w Nysie

Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miejskiego w Nysie ustalam Panu następujący zakres zadań i obowiązków,
upraWnień i odpowiedzialnoŚci:

l. Zadania i obowiązki ,

o charakterze otólnym:
. przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;

. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywa n ie 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;
r organizacja stanowiska pracy zapewniająca należyte i sprawne

załatwianie spraw;
. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p,poż.;

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

z za kresu dzialania stanowiska;



. przygotowywanie projektÓW zarządzeń burmistrza oraz innych

materiałów określonych zakresem sta nowiska;
e przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na

sesje rady i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych zadań

iobowiązków;
. przygotowanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski

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

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

sprawach wynikających z zakresu działania stanowiska;
o ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej, w

tym w szczególności za realizowanie wydatków w zakresie objętym
powierzonym zakresem zadań i obowiązków;

o gospodarowanie środkami budźetowymi wraz z opracowywaniem _,
wymaganych dokumentów w zakresie zamówień publicznych,

przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji wydziału, komórki
i zajmowa nego stanowiska;

. przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakresie
wyma8anym dla zajmowanego stanowiska;

o udział w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakresu

stanowiska oraz z indywidualnych upowaźnień realizowanych przez

wydział;

o charakterze szczegółowym :

. sporządzanie informacji do wojewody i burmistrza o wystąpieniu na

obszarze gminy szkód w uprawach rolnych i sadowniczych
spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i klęskami
żywiołowymi;

o udział w komisyjnych lustracjach ustalających rozmiar strat w uprawach
i gospoda rstwach rolnych;

. sporządzanie protokołów z szacowania szkód i zbiorczych opracowań
i kierowanie ich do właściwych organów;

. przeprowadzanie kontroli spełniania przez właścicieli i uźytkowników
gospodarstw rolnych obowiązku ubezpieczenia OC rolników
i ubezpieczenia budynków rolniczych;



a

a

współpraca z Państwową lnspekcją Ochrony Roślin w zakresie
stosowania środków ochrony roślin, lokalizacji szkód wynikłych
z niewłaściwego ich wykorzystania, przekazywanie informacji
o chorobach, szkodnikach i chwastach;

weryfikacja oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
przez prowadzącego to gospodarstwo oraz przygotowywanie formuły
oświadczenia dla burmistrza;

stwierdzanie stanu faktycznego powierzchni gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż
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wspótpraca i współdziałanie z Powiatowym Leka rzem Weteryna rii;

współpraca z zarządami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz
zarządem kota Polskiego Związku Pszczelarskiego, lzbą Rolniczą i grupami
producentów rolnych, a także Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego
i Agencją Restruktu ryzacji i Modernizacji Rolnictwa;

przygotowywanie projektów decyzji o wydawanie i cofanie zezwoleń na

uprawę maku i konopi;

przygotowanie i przeprowadzanie spisów rolnych;

udzielanie pomocy gospodarstwom rolnym w prowadzeniu produkcji
w warunkach wojny, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w środki do
produkcji i ochrony przed skażeniami;

aktualizacja wykazów indywidualnych gospodarstw i dziatek rolnych;
sporządzanie opinii wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych
irolnych na cele nierolnicze inieleśne;
coroczne sporządzanie projektu, przekazywanie do opiniowania
i realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nysa;

sporządzanie projektów decyzji o czasowym odebraniu wtaścicielowi lub
opiekunowi zwierząt rażąco za nied bywa nych lu b okrutnie traktowanych;
typowanie gospodarstw ro|nych, które burmistrz wskaże do przekazania
zwierząt gospodarskich traktowanych w sposób nieodpowiedni;
przygotowywanie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na wniosek osób
mających taki zamiar;
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. przygotowywanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie hodowli
lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną osobom , które
utrzymują takie psy w warunkach stanowiących zagrożenie dla ludzi
izwierząt;

o współdziałanie z organizacjami społecznymi, których statutowym celem
działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy;

o współdziałanie z pup Nysa, komórką kadr urzędu i sołtysami, bieżąca

koordynacja w zakresie organizacji robót publicznych i innych form
aktywizacji bezrobotnych w sołectwach Gminy Nysa;

. organizowanie dożynek gminnych w Gminie Nysa, współpraca
z sołectwami w tym zakresie, koordynacja działań organizacji rolniczych,
stowarzyszeń rozwoju wsi;

ll. Zakres uprawnień i upoważnień

Jest Pan uprawniony do:

. przeprowadzania kontroli w zakresie wskazanym w 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
n iejawnych;

Ill. Zakresodpowiedzialności

Ponosi Pan odpowiedzialność za:

. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów
praWa;

. dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów
obywateli;
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wykonywanie zadań 5umiennie, sprawnie ibezstronnie przy zachowaniu

terminów i zasad KPA, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz

udostępnianie dokumentów znajdujących się na stanowisku, jeżeli

prawo tego nie zabrania;

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;

sumienne i staranne wykonywanie poleceń przetożonego;

Zakres podleglości slużbowej:

Podlega Pan bezpośrednio naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi

i Gospodarki Komunalnej.

Powyższy zakres zadań i obowiązków, uprawnień
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l od powiedzialności przyjmuję do wiadomości istosowania.
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