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Pani Magdalena Ermel

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

I. Zadania i obowiązki:

o charakterze ogólnym:

1 , przestrzęganie ustalonego w urzędzie Regulaminu Pracy;
2. kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie oraz przekazywanie do archiwum

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

z przeznaczeniem;
4. znajomość, kompletowarrie, bieżąca aktualizacja aktów prawnych niezbędnych na

zajmowanym stanowisku;
5. organizacja stanowiska pracy zapewniaj ąca należ3,Ie i skuteczne zńatwianie

spra,\ł;
6. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.;
7. obsługa edl.tora Ńtów prawnych XML;
8. przygotowywanie okesowych o cen, analiz, informacji i sprawozdań

z zalr;ręsll dziŃania stanowiska;
9. przygotowywanie projektów zarządzeń burmistrza oraz innych materiałów

okeślonych zakesem stanowiska;
10. przygotowywanie projektów uchwał i matęriałów informacyjnych na sesje rady

i posiedzenia komisji rady w zakresie powi erzonych zadań
i obowiązków;

1 1. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje, zapytania
i wnioski radnych oraz skargi, zużalenia pytania i wnioski, a takźe petycje
mieszkańców w zakresię spraw dotyczących stanowiska:

12. opracowlłvanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach wynikających z zŃłesu działania stanowiska;

1 3. ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budZetowej,
w tym w szczególności za ręalizowanię wydatków w zakesie objętym
powierzonym zakresem zadń i obowiązków;

14. gospodarowanie środkami budżetowlłni \łTM z opracowywaniem wymaganych
dokumentów w zakesie zamówięń publicznych, ptzeznaczonymi na zńalia
będące w kompetencji wydziału
i zajmowanego stanowiska;

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

16. ldziń w terenowych inspekcjach i kontrolach wynikających z zakłęsu stanowiska
oraz z indlrvidualnych upowaznień realizowanych przez wydział;



o charakterze szczegółowym:

1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem terenów gminnych
w zakesie czystości i porządku, zieleni niskiej i małej architektlty na obszarze:
I i II części parku miejskiego, gminnych terenów leżących
w obszarze tz:w, Rejonu III (tereny Placu Mostowego, parkingu przy
ul. Mostowej, Placu Sikorskiego, parkingu przy ul. Eichendorffa, terenu zielonego
przy ul. Ujejskiego i przy Mieczysława I, obszar nieczynnego cmęntarza przy
ul. Krasickiego, Szlak Eichendorffa wraz Altaną Eichendorffa onz tereny zielony
przy d. Jagiełły i ul. Bolesława Smiałego), jak również pozostałe tereny gminne
nie objęte stałym utrzynaniem,
w tym utzymanie czystości gminnych dróg i chodników,

2. nńzór nad realizacją zamiatania mechanicznego lub ręcznego ulic, placów
i parkingów; typowanie i odbiór prac w terenie, roz|iczanie

3. planowanie, organizowania i nadzór nad prowadzeniem prac społecznie
uż5Ąecznych w zakresie utrzymania czystości i porządku;

4. planowanie, organizowania i nadzór nad prowadzeniem robót publicznych
w zakesie lttzymaria czystości i porządku w mieście;

5. realizacja przeglądów vządzeń zabawowych na gminrrych placach zabaw
w mieście,

6. nadzór nad rcal'izacją napraw vządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placach
zabaw i terenach rekreacyjnych w mieście;

7. dokonywanie bieźących przeglądów stanu terenów gminnych oraz urządzeń
i budowli, a także przeglądów określonych prawem budowlanym;

8. opracowywanie projektów planów rzeczowych i zabezpieczenia finansowego
w zakresie bieżącego utrzymania terenów gminnych
i znajdujących się nń urządzeń infrastruktury komunalnej;

9. sporządzanie wymaganych dokumentów dla przeprowadzenia przetargu celem
wyłaniania wykonawców do reallzacji zadń związanych z bieżącym ltrzymaniem
tęrenów zielonych, czystości miasta oraz infrastruktury: specyfikacja istotnych
warunków zamówienia, projekt umowy, ogłoszenie o przetargu i przekazanie ich
do komórki zamówień publicznych urzędu

10. udział w kontroli wykonawstl,va robót , uczestnictwo w odbiorach oraz rczliczenia
fi nansowo-tzeczowe, rej estracja umów i spotządzanie metryczek fi nansowych
w systemie rozliczeniowym;

1 1 . współpraca i współdziałanie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Nysie w zakesie utrzymania czystości terenów
i urządzeń komunalnych miejskich;

12. nadzorowanie utrzymania i flrnkcjonowania szaletów miejskich;
13. prowadzenie spraw zwiąanych z bieżącym utrz}łnaniem otaz zabezpleczeniem

obiektów i nieruchomości, w tym zabytków stanowiących własność gminy, nie
zarządzanych przez inrre jednostki gminrre;

14. koordynowanie prac zwtązanych z prowadzeniem Ęestrów umów,
15. koordynowanie prac w zakresie przygotowania przez wydział projektu budźetu

oraz jego zmian,
16. koordynacja prac związanych z przygotowaniem przęz wydziń półrocznej oraz

rocznej informacji o realizacji budżetu, jak również wieloletniej prognozy
finansowej,

17. opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie opłaty targowej
obowiązującej na terenie gminy;



18. realizacja płatności kosztów poboru opłaty targowej
19. uczestnictwo we współdziałaniu ze spółką AKWA w zakresie zaopatrzenia gminy

w wodę i odbioru ścieków, przygotow}.wanie projektów opinii
w zakresie zmian proponowanych taryf;

20. współpraca z sołectwami i wspólnotami mieszkaniowymi, a tabże spółdzielniami
mieszkaniowymi w zakesie objętym niniejszym zakresem czy,nności;

I Zakres uprawnień i upoważnień:

Jest Pani uprawniony do:
1. Przeprowadzania lustracji i kontroli w zakesie wskazanym niniejszyn zakresem

czynrrości
ż. Przęt:warzania danych osobowych wynikających z zakesu obowiązków

pracowniczych.
3. Obsługa systęmu informatycznego oraz wządzeń wchodzących w jego skład,

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

ilI. Zakresodpowiedzia|ności:

Ponosi Pani odpowiedzialność za:
1. Należyte i sumienne wykonl.wanie obowiązków służbowych określonych

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

niejawnych,
3. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych otaz zasad przetwarzania danych

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
4, Pruestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.
5. Naleźlte wykonywanie obowiązków wymienionych w aft. 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 Urzędzie Regulaminem
Pracy.

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

ry. Zakres podległości służbowej:

Bezpośrednio Naczelnikowi Wydziału rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej.

Niniejszy zakres czynności przyjmuję do wiadomości i zobowiązt!ę się dojego realizacji.

.ł!,a,t, ...C:y-* ....
data i podpis pracownika


