
Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu

Miejskiego w Nysie ustalam Pani następujący zakres zadań i obowiązków,

uprawnień i odpowiedzialności:

Nysa, dnia 28,Q3.2ot7 r.

Pani

Anna Jamrozowicz podinspektor

w Wydziale Rozwoju Wsl i Gospodarki

Komunalnej Urzędu Miejskiego w Nysie

l. Zadania iobowiązki,

o charakterze ogólnym:

1. przestrzeganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;

2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywanie do

archiwumurzęduaktzgodniezinstrukcjąkancelaryjnąiarchiwalną;
3. dbanie o dobro urzędu, chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z

przeznaczeniem;

4. znajomość, kompletowanie, bieżąca aktualizacja aktów prawnych

niezbędnych na zajmowanym stanowisku;

5. organizacja stanowiska pracy zapewniająca należyte i sprawne

załatwienie 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 zakresu działania stanowiska;

9. przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych

materiałów określonych zakresem stanowiska;

l0.przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na

sesje rady i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych zadań

iobowiązków;
11.przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania

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

mieszkańców w zakresie spraw dotyczących stanowiska;

J,2.opracowywa nie projektów decyzji administracyjnych w i ndywidualnych

sprawach wynikających z zakresu działania stanowiska;

13.gospodarowanie środkami budżetowymi 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 zakresie

wymaganym dla zajmowanego stanowiska;

15.udział w terenowych kontrolach wynikających z zakresu stanowiska oraz

z indywidualnych upoważnień realizowa nych przez wydział;

o charakterze szczegółowym :

1. aktywizacja obszarów wiejskich, inspirowanie powstawania stowarzyszeń

aktywizujących obszary wiejskie Gminy Nysa, organizacyjne ich

wspieranie i koordynacja ich działania;

2. prowadzenie rejestrów aktywności obywatelskiej w sołectwach oraz

doku mentowa nie inicjatyw aktywności wspólnot, stowarzyszeń

i organów jednostek pomocniczych;

3. coroczne przygotowanie propozycji wydziału do ,,programu współpracy

z organizacjami pozarządowymi ...", przygotowanie konkursów na

realizację zadań publicznych, udział w rozstrzyganiu, sporządzanie umów,

rozIiczanie przedkładanych sprawozda ń;

4, kontrola prawidłowości wykonania zadań w zakresie dziatalności

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym

wydatkowania środków z budżetu gminy, zarówno w trakcie, jak i po

rea lizacji zadań publicznych zleconych organizacjom poza rządowym;
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5. opracowywanie sprawozdań z realizacji zadania z zakresu działalności

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wynikających

z ,,programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami realizującymi zadania publiczne"

6. pełnienie w Gminie Nysa funkcji ,,gminnego koordynatora" programu

Odnowa Wsi w Województwie Opolskim;

7. monitoring i przekazywanie aktualnych informacji dotyczących programu

odnowa wsi sołectwom uczestniczącym w programie, zapewnienie

udziału liderów i grup odnowy wsi w organizowanych warsztatach,

szkoleniach i seminariach, informacja o ogłaszanych konkursach, pomoc

w opracowaniu wniosków o dofinansowanie;

8. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie składanych, pozyskanych

i realizowanych projektów ze środków pomocowych przez

stowarzyszenia i sołectwa;

9,współdzialanienarzeczopracowaniesprawozdańsoleckichzdziałań
,,odnowy wsi" oraz opracowania sprawozdania gminnego;

10.nadzór nad wypełnianiem przel sołectwa formalnych wymogów

uczestnictwa w programie;

1l.przygotowywanie informacji i zestawianie danych oraz udział w pracach

komisji konkursowej we wspólzawodnictwie sołectw zgłoszonych

w Bonusie Odnowy Wsi;

lZ.współpraca z nyską LGD i innymi grupami w ramach programu LEADER

oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich;

13.współdziatanie i inspirowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich(KGW)

i ich udziału w różnorodnych formach aktywności na obszarach wiejskich;

14.realizacja przedsięwzięć dofinansowanych ze środków pomocowych UE

i innych dotyczących wydziału, komórki oraz nadzór nad zachowaniem

trwatości projektów;

lS,nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska, jego

aktua|izacji, opracowywanie projektu raportu i prowadzenie wymaganej

sprawozdawczości;

16.pozyskiwanie środków

i dofinansowania zadań

z WFoś i NFoŚ;

oraz przygotowywanie wniosków o dotacje

z zakresu ochrony środowiska, współdziałanie

17.aktualizacja planów obrony cywilnej w zakresie zadań komórki Ochrony

Środowiska (OŚ);



18,realizacja, koordynowanie i współpraca w zakresie organizacji na

obszarze gminy ogólnopolskiej akcji ,,Dzień bez samochodu";

19,wprowadzanie umów i faktur do systemu finansowego urzędu

i współdziałanie z wydziałem Finansowym w zakresie działania systemu;

Il. Zakres uprawnień iupoważnień:

1. Jest Pani uprawniona do:

2. przeprowadzania lustracji i kontroli w zakresie wskazanym niniejszym

zakresem czynności;

3. przetwarzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków

pracowniczych;

4. 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;

lll. Zakres odpowiedzialności:

1, Ponosi Pani odpowiedzialność za:

2. Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; przestrzeganie

Konstytucji

3, dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,

z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów

obywateli;

4. 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;

5. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz

udostępnianie dokumentów znajdującym się na stanowisku, jeżeli prawo

tego nie zabrania;

6. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

7. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami,

zwierzchnikami oraz współpracownikami;



8. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

9. stale podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

10.sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

lV. Zakres podległości służbowej :

Podlega Pani bezpośrednio

i Gospodarki Komunalnej;

V. Zastępstwo:

1. Pełni Pani zastępstwo na czas urlopu,

Panią lwonę Kopcisz - podinspektora w

naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi

choroby i innych nieobecności

komórki Rolnictwa

Powyższy zakres zadań i obowiązków, uprawnień

l odpowiedzialności przyjmuję do wiadomości

lwykonania.
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