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Pani lzabela Tyczyńska

Na podstawie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Nysie ustalam Par następujący zakJes zadań, uprawnień i odpowiedzialności:

I. Zadania i obowiązki:
o charakterze ogólnym:

1. przestrzeganie ustalonego w rrrzędzie Regulaminu Pracy;
2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz ptzekazywanie do archiwum
urzędu akt zgodnie z instrŃcją kancelaryjną i archiwalną;
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 n ależyte i sprawne załatwianie spraw;
6. przesftzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;
7. obsługa edytora aktów prawnych XML;
8, przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdń z zakręsu
dzińania stanowiska;
9. przygotowywanie projektów zauądzeń burmistrza oraz innych materiałów
określonych zakesem stanowiska;
10. przygotowywanie projektów uchwał i materiałów informacyjnych na sesje rady
i posiedzenia komisji rady w zakresie powierzonych zadań i obowiązków;
11. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapyźania i wnioski
radnych oraz skargi, zażalenia, pl.tania i wnioski, a także petycje mieszkńców
w zakresie spraw dotyczących stanowiska;
1 2. opracowywanie projektów decyzj i administracyjnych w indyr,vidualnych sprawach
wynikaj ących z zakesu działania stanowiska;
13. gospodarowanie środkami budżetowymi wraz z opracowywaniem wymaganych
dokumentów w zakresie zamówień publicznych, przęznaczonymi na zadania będące
w kompetencji wydziału, komórki i zajmowanego stanowiska;
14. przestrzeganie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w zakesie wymaganym
dla zaj mowane go stanowiska;
15. udział w terenowych kontrolach wynikających z zakresu stanowiska oraz

z indywidualnych upowaźnień re alizowanych przez vurydziŃ;



o charakterze szczegółowym:

1. nadzór, koordynacja, realizacja ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Nysa ma l,ata 2014 - ż032" oraz zapewnienie
jego aktualizacj i;

2. prowadzenie bieżącej aktuali zacjt inwentaryzacj i azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Nysa;

3. pozyskiwanie środków na usuwanie azbęsltl z terenu nieruchomości Gminy Nysa,
wybór wykonawcy, koordynacj a rea|izacji zadania, rozliczenie dotacj i ;

monitoring Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
nadzór i rea|izaćla systemu monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacj i dotyczących reńizacji
poszczególnych zadń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
prowadzenie bazy danych w zakresie monitoringu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
przygotowywanie projektów raportów z reairizacji zadń uj ętych w Planie,
zawierających analizę porównawczą osiągniętych wyników z zńożęniami P|ar.:'u,

a także ana|izę ptzyczyn, odchyleń;
9. opracowywanie projektów zaplanowanych dzińń

przeprowadzanie, aktualizacja Planu;
korygujących, ich

10. współpraca z poszczególnymi wydziałami w urzędzie oraz j ednostkami;
11. przyznawanie dotacji celowej z budźetu Gminy Nysa na zmianę systemu ogrzewania

na proekologiczne, sporządzanie umów, rozliczanie dotacjil

12. prowadzenie kampanii informacyjnych w zakresie objętym zadaniami
uwzględnionymi niniejsąłn zakresem czynności;

13. organizacyjne przygotowywanie i przeprowadzanie przedsięwzięć edukacyjnych,
promocyjnych \łe współpracy z placówkami oświatowo-wychowawczymi,
ekologicznymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i sołectwami
uwzględniając zadania przypisane gminie i jej organom w zakresie ekologii i ochrony
środowiska;

14. organizacla korowodu ekologicznego z okazji Dni Nysy, zakup nagród dla
uczestników;

I5. roz|iczarlie kół ekologicmych prowadzonych w placówkach oświatowych;
16, realrizacja, koordynowanie i współpraca w zakresie organizacji na obszarze gminy

ogólnopolskich akcji ,, Dzień Ziemi", ,,Europejski Dzień bez Samochodu", ,,Dzień
czystego powietrza".

il. Zakres uprawnień i upoważnień:

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

czynności
2. Przet:warzania danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków

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

słuźących do przetwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy o ockonie
danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

4.
5.

6.

,7.

8.



ilI. Zakresodpowiedzialności:

Ponosi Pani odpowiedzialność za:

1 . NaleZyti i sumienne wykony,wanie obowiązków służbowych określonych

zakresęm czynności.
2. ptzestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o ochronie informacj i

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

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy orazp,poż,

5, Należl,te wykonywanie obowiązków wymienionych w art. 24 i art, 25 ustawy

z dnia żI listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz, U, z 2016t,,

poz.902).
6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie z przylętym w Urzędzie Regulaminem

Pracy,
7. Dbałośó o mienie społeczne, ład i estetykę miej sca pracy.

IV. Zakres podleglości slużbowejl
podlega pani lezpośrednio naczelnikowi Wydziału Rozwoju Wsi i Gospodarki

Komunalnej

Niniejszy zakes czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązuję się do jego realizaĄi.
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