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Pan
Robert Giblak
Naczelnik Wydziału
Rozrvoju Wsi i Gospodarki
Komunalnej
w/m

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

LZadania i obowiązki:

1, Zapewnienie naleĘtej organizacji pracy i §prawnęgo wykonywania zadań należących do
Wydziafu Rozwoju Wsi i Gospodarki Komunalnej, aw szczególności:

1) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
mieszczących się w mery,torycznym zakresie działania wydziału,

2) planowanie i organizowanie pracy v,rydziŃl,
3) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadańvłydziŃu,
4) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej wydziafu,

5) dokonywanie podziafu czynności pracownikom wydziafu,

6) zapewnienie dyscypliny pracy w wydziale,
7) wnioskowanie w sprawach przyjmowania, awansowania, wyróżmiania oraz zwalnianią

karania pracowników wydziału i udzielania urlopu wypoczynkowęgo w uzgodnieniu
z bezpo śred nim przełożonym,

8) udzielanie pracownikom wydziafu kary porządkowej w formie upomnienia,

9) nadzór nadprzekazywanięm dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego,

10) przestrzeganie tęrminów wynikających z obowiązującej Polityki Rachunkowej i innych
aktów prawnych,

1 1) prawidłowa realizacj a zadań wynikająca z informatycznych systemów uzytkowych,

I 2) bieżąc a al<tua|izacj a s kładn ików m i ęn i a p o d l e gaj ącyc h ub ezp i e c zeniu,

13) opiniowanie wniosków złożanych do Budżetu Obywatelskiego,

2. Ponoszenie odpowiedzialności zanaruszęnie dyscypliny budzetowej, w tym w szczegó|nościza
realizowanie wydatków w zakresie objętym powierzonym zakresem obowiązków.

3. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, aw szczegolności:

1) sprawowanie nadzoru merytorycntego nad działalnością jednostek organizacyjnych m.in.

w zakresię:

a) rcalizacjizadań statutowych i regulaminowych,
b) zgodności wykonywanych zadań z obowiązującymi przepisami prawa,



a) realizacji zalecęń i wniosków pokontrolnych z przeprowadzanych kontroli przez
uprawnione jednostki lub sfuZby,

d) realizacji zarządzeń Burmistrza,
e) Prawidłowości i terminowości realizacji uchwał i programów określonych ptzezRadę,

2) monitorowanie prawidłowości realizacji procesu inwesĘcyjnęgo w zakresie rzęęzorym, na
etapie projektu i realizacji zadania inwestycyjnego, a także współpracy z komórkami
organizacyjnymi Urzędu oraz jednostkamiorganizacyjnymi - na każdym etapie realizacjitego
proceSu.

4, Wykonywanię zadań wspólnych dla wszystkich wydziałów i biur wymienionych w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie:

l) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań,
2) załatwianię skarg, wniosków, peĘcji i interpelacji radnych wg właściwości,
3) Przygotowywanie propozycji do projektów więloletnich programów rozrvoju w zakresie swego

działania, w tym Strategii Gminy Nysa i Programu Ochrony Środowiska Gminy Nysa,
4) wsPółdziałanie w sporządzaniu projektów planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
5) PrzYgotowywanie okresowych ocen, analiz,informacji i sprawozdaizzal<resuswego działania,
6) realizacjazadńobronnych i obrony cywilnej, ochrony przeci:wpożarowej w zakresie ustalonym

odrębnymi przepisami,

7) reagowanie na kryrykę prasową i wykorzystywanie jej dla doskonalenia pracy wydziału,
8) wYkonywanie w zakresie zleconym prac z;wiązanych zwyborami Prezydenta RP, wyborami do

Sejmu i Sęnatu RP, do Parlamęntu Europejskiego, do organów jednostek samorządu
terYtorialnego oraz wyborami ławników, z przęprowadzeniem refęrendum ogólnokrajowęgo,

9) wYkonYwanie prac związanych z wyborami organów jednostek pomocniczych gminy,
10) Prawidłowarealizacjaprzetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych,

11) Prrygotowywanie projektów uchwał i materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji oraz
kontrola realizacji podjętych uchwał,

12) Przekarywanie postanowień Rady i Komisji do realizacji jednostkom organizacyjnym Gminy
Nysa,

13) obsługa edytora aktów prawnych XML,
l 4) ptzy gotowywanie projektów zarządzeńBurmistrza,
l 5) sporządzanie sprawozdń statysty czny ch,
16) wsPÓłPraca z Biurem Zamowięń Publicznych i Partnerstwa Publiczno_Prywatnego

w odniesieniu do prowadzonych ptzezv,rydział zadań,
17) współpracazWydziałęm Rozwoju lnfrastruktury iDrogownicfwa w sprawie realizacjizadań

inwestycyj nych i remontowych z zakesu działania merytorycznego wydziału,
18) zapewnienie publikacji uchwał, komunikatów i innych aktów,
l9) wspÓĘraca z Pęłnomocnikiem Burmistrza ds. informacji publicznej i Naczelnikiem Wydziafu

Komunikacji Społecznej i Promocji w sprawie realizacji zadań wynikających z ustawy
o dostępie do informacji publicznej arazrczporządzeniadot, Biuletynu Informacji Publicznej,

20) gospodarowanie środkami budżetowymi przeznaczonymi na zadania będące w kompetencji
Wydziafu w sposób celowy, oszczędny i efektywny,

21) współpraca zinnymiwydziałami w zakresie zŃatv,liania spraw doĘczącychkilku wydziałów,
22) realizacja zadań wynikających z zawietanych umów o dofinansowania zewnętrme w zakresie

kompetencj i poszczególny ch wy dzińów, prry pełnej wspóĘracy z wy działem wiodącym cila
r ealizacji danej umowy,



23) współpracazWydziałem Pozyskiwania Funduszy w zakresie opracowywania wniosków Gminy
Nysa o dofinansowanie zewnętrzne,

ż4) prowadzenie meĘk do nowo rozpogTpanych spraw administracyjnych,

25) żapewnienie prawidłowej realizacji zadń wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji
Publicznej,

ż6) ubezpieczenie majątku Gminy Nysa, będącego w zakęsie działalności wydziału,

27) przekarywanię wniosków o dokonanie zmian w budżęcie na co najmniej 3 dni robocze przed

wznaazonym terminem przekazania uchwał na komisje,

5. Nadzorowanie pracy komóręk Wydziafu Roavoju Wsi i Gospodarki Komunalnej w zakresie

realizacji zadai wymienionych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nysie
takich jak:

komórka Rolnictwa
1) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin w zakresie stosowania środków

ochrony roślin, stwierdzania szkód wynikĘch z niewłaściwego ich wykorzystania,
przekazywania informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwastów,

ż) przygotowywanie informacji do Wojewody o wystąpieniu szkód w Gminie w uprawach
rolnych spowodowanych niekorzystnymi zj awiskami atmosferycznymi,

3) udział w komisyjnych lustracjach w celu ustalenia rozmiaru strat w gospodarstwach rolnych
_ uprawach rolnych spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych,

4) sporządzanie protokołów z szacowania szkód w uprawach rolnych, zęstawienia zbiorczego
i przekazanie do Woj ewody,

5) poświadczanie oświadczęń rolników o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
6) stwierdzanię stanu fakĘcznęgo powierzchni gruntów gospodarstw rolnych na których

zaprzestano produkcji rolnej na okes nię dłuZszy niż3 |ata,
7) przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC

rolników i ubezpieczenia budynków rolniczych,
8) wspóĘraca zzarządami ogrodów działkowych izarządemkołapszczelarskiego,
9) współpraca z Powiatowym Lękarzem Weterynarii,
10) nadzór nad wydatkowanięm środków finansowych będących w dyspozycji sołectw,
11) nadzór wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w danym roku,
12) aktywizacja obszarów wiejskich, w tym: nadzor i koordynacj a dzińń ze stowarzyszeniami

realizującymi program odnowy wsi, stowarzyszęniami Iatzecz rozwoju wsi,
13) wspóĘraca z lokalnymi grupami dziŃania w ramach programu LEADER,
14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zatwierdzęnia Planów Odnowy

Miejscowości,
15) pomoc stowarzyszeniom oraz samodzielne opracowywanie i składanie wniosków

w zakresię aktywizacji obszarów wiejskich,
16) prowadzenie spraw zzabęsu,,Odnowy Wsi",
I7) organizacja Dożynek Gminnych,
18) wykonywanie prac rwiązanych z wyborami organów jednostek pomocniczych, zmian w ich

statutach, kontrola podjęłch uchwał przez te jednostki,
l9) comiesięcznę naliczanię diet dla soĘsów i ustalanie zasad ich przysfugiwania,
ż0) realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w tym

między innymi:
a) opracowywanię zadań z zabęstl wydziafu do rocznego ,,Programu wspóĘracy

z otganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania
publiczne" oraz sprawozdań z jego realizacji,

b) przygotowywanie i ogłaszanie otwaĘch konkursów ofęrt na rcalizację zadań
publicznych z zakr esv vr,y działu,



a) udział w pracach Komisji Konkursowej rozpatrującej oferfy na realizację zadań
publicznych z zakręsu wydziału,

d) przygotowywanie i sporządzenie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację
zadań publicznych w zakresie wydziafu,

e) kontrola prawidłowości wykonania zadań z zatłęsu vłydziŃu, w trakcie jak i po
realizacji zadń publicznych zleconych fla tzecz organizacji pozarządowych,

D prrygotowywanię rczliczeń sprawozdań z wykonania zadń publicznych w zakresie
wydziału przedłożonych przez organizacje pozarządowe oraz ich weryfikacja pod
względem poprawności formalnej i merytorycznej.

21) gospodarowanie środkami budzetowymiprzeznaczonymi na zadaniabędące w kompetencji
komórki,

22) udzielanie pomocy gospodarstwom rolnym w prowadzeniu produkcji w waruŃach wojny,
a szczegóInie w zakresie: zaopatrzęnia w środki produkcji, ochrony przed skażeniami
płodów rolnych, ttzody, bydła i pasz,

23) zadania zlęcone:
a) wydawanie i cofanie zęzwolęń na uprawianię maku i konopi,
b) aktualizacja wykazów indywidualnych gospodarstw i działęk rolnych,
c) przeprowadzanie spisówrolnych,

Komórka Ochrony Środowiska
i) opiniowanie wniosków właścicięli gruntów w sprawie przyznania środków zbldżetu

państwa na pokrycie kosztów zalesienia,
2) opiniowanie wniosków w sprawie uznania|asuza ochronny,
3) przygotowywanie Ęmczasowych zarządzeń o wprowadzaniu ograniczeń wynikających

z ustawy o ochronie ptzyrody,
4) organizowanie zadrzęwięń na teręnie gminy,
5) usuwanie z terenów gminnych niebezpiecznej dla zdrowia rośliny o nazwie Barszcz

Sosnowskiego,
6) nadzot nad lasamikomunalnymi,
7) opiniowanie wniosków o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
8) opiniowanie projektów planów ochrony parków narodowych, rezerwatów przyrody,

parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu,
9) wydawanie zezwolęń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz

wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów, pobieranie opłat
za usuwanie drzew i krzewów,

10) opiniowanię wniosków na prowadzenie prac w zakresię zięleni miejskiej,
1l) uzgodnięnia w zakresię pielęgnacji drzewostanu,
12) opiniowanie prac inwesĘcyjnych na terenach zielonych,
13) uzrrawanie za park gminny terenów, na których znajduje się drzewostan o charakterze

parkowym,
14) opiniowanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych i rolnych na celę

nierolniczę i nieleśne,
15) wprowadzanię szczegolnych form ochrony przyrody wynikających z ustawy o ochronie

przyrody,
1 6) wspóĘr aoa ze służbą ochrony zabytków w zakesie zięlęni na teręnach zabytkowych,
l7) nadzorowanie gospodarki łowieckiej na teręnie gminy,
18) opiniowanie i przedkładanie wniosków do Wojewody Opolskiego, Starosty Powiatowego

w Nysie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, Marszałka Wojewódawa oraz
Wojewódzkiego lnspektora Ochrony Srodowiska o dzińalności uciążliwej podmiotów
gospodarcrych,

19) planowanie dochodów i wydatków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanię zę
środowiska wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
Środowiska oraz nadzór nad wydatkowaniem środków pochodzących z opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska, sprawozdawczość w tym zakresie,



20) udzielanie dotacji na zadania zwtązane z ochroną środowiska dla osób fizycznych
i podmiotów gospodarczych,

21) naliczanie opłat ponoszonych ptzez lJrząd Miejski w Nysie z $ułu gospodarczego
korzystania ze środowiska,

22) spravłozdawczośó do kajowej bazy emisji gazow cieplarnianych i innych substancji,
23) edukacja ekologiczna - propagowanie tematów ekologicznych wśród Mieszkańców gminy,

kontakty z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii, nadzor nad szkolnymi kołami
ekologicznymi, prowadzenie crynnej działalności edukacyjnej,

24) v,rydawanie decyzji środowiskowych na podstawie przepisów ustawy zdnia 3
pńdziemika 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocęnach oddziaływania na środowisko,

25) nadzorowanię zadań do wykonania związanych z wdrożeniem wymagań prawa Unii
Europejskiej w zakresię ochrony środowiska objętych okresami przejściowymi oraz innymi
wymaganiami prawa wspólnotowego,

26) wydawanie decyzji nakładającej na prowadzącego instalację lub ufikownika urządzenia
obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykracĄących
poza obowi ązkl o których mowa w ustawię z dnia 27 kwietnia 200 l roku Prawo ochrony
środowiska w przypadku przekroczęnia standardów emisyjnych,

27) wydawanie decyzji nakazującej osobię ttątcznej,której działalnośó negatywnie oddziaĘe
na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczęnia
negatywnego oddziaływania na środowisko,

28) aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska wtazze sprawozdawczością,
29) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego

ochronie,
30) udostępnianie na wniosek informacji o środowisku,
3l) opiniowanie wojewódzkich programów ochrony środowiska wtaz z planami gospodarki

odpadami,
32) wspołdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu

gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
33) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,
34) usuwanie nielegalnych składowisk odpadów z terenów gminnych,
35) wydawanie zezrvoleń na opróżnianię zbiorników bezodpływowych,
36) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakręsie odbierania odpadów

komunalnych od właścicięli nięruchomości na teręnie Gminy Nysa,
37) przygotowywanie sprawozdania dotyczącego ilości zebranychodpadów opakowaniowych,
38) wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie

ptzęznaazonych do składowania lub magazynowania,
39) opiniowanie zęzwo|eń wydawanych przez Marszałka Województwa Opolskiego i Starostę

Nyskiego na prowadzenię działalności w zakresie wytwarzania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,

40) prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpĘwowych, przydomowych oczyszczalni
ścieków, ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz ewidencji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzającychszczególnezagrożeniedlaśrodowiskao

4I) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach będących w kompetencji komórki,
42) sporządzanię rocznęgo sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania

odpadami komunalnymi,
43) prowadzenie Ęestrów dot. odpadów komunalnych i nieczystości ciekĘch,
44) wymierzanię kar pieniężnych o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
45) prowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej systemu zbięraniaodpadów komunalnych,
46)prowadzenie rejestru przekazywanych informacji przęz prowadzących działalnośó

w zakesię odbięrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania
zbiorników bezodpĘwowych i transportu nieczystości ciekłych,



47) prowadzenię w formie ęlęktronicznej ewidencji udzielonych i cofniętych zęzvyolęń na
prowadzeni e przęz przedsiębiorców działalności w zakręsię :

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporlu nieczystości ciekĘch,
b) ochrony przedbezdomnymi rvłierzętami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych rwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok

zvlierzęcych i ich części,
48) prrygotowywanie lub aktualizacja gminnego programu usuwania azbestu,
49) wydawanie zerwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony zvlierząt

i prowadzenia schroniska dla bęzdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni rwłok
zwierzęcych,

50) wydawanie zęzvvoleńnautrzymanie psów ras uznanych za agresywne,
51) wydawanie decyzji o odebraniu właścicielowi psa w przypadku rńącego zariedbywania

lub okrutnego traktowania,
52) załatwianie spraw nviązanych z usuwaniem

o przepisy Prawa o ruchu drogowym,
porzuconych pojazdów w oparciu

53) opiniowanie projektów prac geologicznych,
54) wydawanie decyzji nakazującej właścicięlowi gruntów wykonanie w określonym terminie

odpowiednich zabiegów w razię wystąpienia z winy właścicięla innych form degradacji
gruntów, o których mowa w ustawie zdnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych
i leśnych , w tym równiez spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin
uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

55) wydawanie decyzji nakaztljących właścicielowi grunfu powodującego zmiany stanu wody
na gruncie szkodliwie wpływających na grunty sąsiednie prrywrócenie stanu poprzedniego
lub wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom,

56) zatwierdzanię w drodzę decyzji ugód właścicieli gruntów ustalających zmiany stanu wody
na gruntach,

57) udział w rozprawach wodnoprawnych, dotyczących vządzeń melioracji wodnych
szczegółowych,

58) zlecanie robót na prace remontowe rowów melioracyjnych gminnych i innych urządzeń
wodnych na tych rowach,

59) współdziałanie w zakresie wynikającym z obowiąĄ ącychprzepisów prawa z jednostkami
realizującymi zadania w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej,

60) wydawanie decyzji nakazujących przyłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji
sanitarnej,

61) gospodarowanie środkami budZetowymiprzeznaczonymi na zadaniabędące w kompetencji
komórki,

62) współpraca z PF przy opraaowywaniu wniosków Gminy Nysa w zakresię wymogów
związanych z ochrona środowiska (procedury OOS, iĘ.),

Komórka Gospodarki Niskoemisyj nej i Komunalnej
l) wspóĘraca z podmiotami gospodarczymi w zakręsię:

a) zaopattzenia w wodę i odprowadzenia ścieków oraz ustalaniem taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

b) systemuciepłowniczego,
c) systemu oświetlenia ulicznego,
d) uttzymania i zarządzania ęmęntatzami komunalnymi oraz nieczynnymi cmentarzami

komunalnymi.
2) wnioskowanie o zakładanie, rozszerzanię oraz zamykanie cmentarzy komunalnych,
3) współpraca zę Starostwęm Powiatowym w zakęsię wydawania zęzwolęńna sprowadzenie

zwłok zzagranicy,
4) utrzymanie miejsc pamięci,
5) utrzymanie komunalnych tęręnów zielonych,
6) bieżąca współpraca w zakresię nasadzeń, wycinek drzęw orazutrzymania rowówo
7) utrzymanie czystości na teręnie miasta i gminy,



8) nadzór nad realizacją obowiązkowej deratyzacji zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,

9) utrzymanie szalętów miejskich,
10) realizacja dekoracji świątecznych i okolicznościowych miasta,
11) utrzymanie terenów międzyblokowych (podwórek) stanowiących mienie gminy

i pozostałych teręnów komunalnych,
12) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologicznąw Nysie w zakresie czystości

terenów komunalnych i szaletów miejskich,
13) wspóĘracazę wspólnotami mieszkaniowymi w zakręsie małej architektury podwórek,
14) montaż i bieżące utrzymanie w należyłm stanie technicmym szlaków tematycznych

i ściezek rowerowych, tablic z nazwami ulic i placów na tęręnię miasta i sołectw,
15) utrzymanie rowów Bielawka, Forteczny, Młynówka oraz innych rowów niemelioracyjnych

na terenie Gminy,
16) współudział w planowaniu oświetlęnia dróg, jego bieżące utrzymanie oraz rczliczanie

kosztów ru$ęj energii i eksploatacjiwządzeń, oświetlenia drogowego,
17) kontrola stanu urządzeń oświetlenia drogowego,
18) uzgadnianię zasad korzystania przęz przęwozników z przystanków komunikacyjnych

zlokalizowanych na drogach gminnych,
19) organizowanie regularnych przewozów wykonywanych w ramach lokalnego transportu

zbiorowego oraz ustalanie opłat za usługi przęwozowę miejskiej komunikacji zbiorowej,
ż0) utrzymanie oraz zabezpieczenię obięktów i nieruchomości, w tym zabytków stanowiących

własnośó Gminy, nie będących w dyspozycji innych jednostek Gminy,
2 1 ) współpraca z sołectwami i wspólnotami mieszkaniowymi,
22) opracowywanie rocznych planów finansowych i ichrealizacja,
23) zlecanie robót, zawieranie umów oraz dokonywanię odbioru robót w zakresie rzęlzowo -

finansowym,
24) nadzor nad odbieraniem przez Wykonawcę usługi odpadów komunalnych, zgodnie

z opracowanym harmonogramem, od właścicieli nieruchomości,
25) akceptowanie zgłoszonych przez Wykonawcę wszelkich zmian harmonogramu odbierania

odpadów komunalnych,
26) nadzor nad informowaniem przez Wykonawcę mięszkańców o tęrminach odbioru odpadów

komunalnych oruz o wszelkich zmianachw tym zakresieo
ż7) nadzór nad prawidłowym wyposazanięmprzezWykonawcę nieruchomości w ozrrakowane

pojemniki oraz worki i wieszaki na worki do zbierania odpadów komunalnych,
28) nadzór nad właściwym utrzymaniem przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym

pojemników i ich okręsową konserwacją,
ż9) nadzor nad wymianą pojemników na koszt Wykonawcy jeżeli podczas odbierania odpadów

zostały uszkodzone |ub zniszczone z winy Wykonawcy,
30) nadzór nad zapewnieniem przez Wykonawcę worków oraz kartonów, do gromadzenia

i odbioru przeterminowanych leków, do przeznaczonych do tego celu pojemników
ustawionych w aptekach na tęręnię Miasta Nysy,

31) nadzór nad sprzątaniem miejsc odbioru odpadów zanieczyszczonych w trakcie realizacji
usługi,

32) nadzór nad terminowym przekazywaniem przez Wykonawcę powiadomień o odpadach
zmieszanych przekazanych do odbioru ptzez właściciela nieruchomości jako zebranych
selektywnie wtaz z załączoną dokumentacj ą zdjęciową i protokołem z zaistniałego
zdarzenia,

33) nadz& nad przekarywaniem przez Wykonawcę odpadów, w ramach realizacji usfugi
odbierania odpadów komunalnych od właścicięli nieruchomości, do regionalnej instalacji
do przervaruania odpadów komunalnych - Regionalne Cenkum Gospodarowania
Odpadami - Nysa w Domaszkowicach zprzeznaczenięm odpowiednio do ich składowania
lub przetwarzania,

34) nadzór nad przekaąrwanięm przez wykonawcę odebranych od właścicieli nieruchomości
selęktywnie zebranych odpadów komunalnych niebezpiecznych (w łm lekarstw), do



instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie zhierarchią postępowania
z odpadami,

35) egzekwowanie od wykonawcy sporządzania miesięcznych raportów jako zŃączników do
faktury, w których ujęte będą m.in. informacje o ilości i sposobie zagospodarowania
poszczególnych rodzajow odpadów, napotkanych problemach i podjętych środkach
zaradcrych,

36) egzekwowanię przekazania raportów osiągnięcia przez Wykonawcę w kżdym roku
kalendarzowym, w odniesieniu do masy przyjętych odpadów, poziomów recyklingu
i przygotowania do ponownego uĘcia odpadów,

37) nadzor nad wykonaniem i eksploatowanięm przez Wykonawcę 2 Gminnych PuŃtów
Selęktywne go Zbierania Odpadów Komunalnych,

38) nadzór nad usuwaniem przez Wykonawcę nielegalnych miejsc składowania odpadów
komunalnych w ilości do 100 Mg/rok,

39) nadzot nad zorganizowaniem przez Wykonawcę w miesiącu kwiętniu i październiku
objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na tęręnie Gminy Nysa z opracowaniem
przez Wykonawcę harmonogramu zbiorki i zawiadomienięm mieszkańców Gminy Nysa,

40) nadzór nad rea|izacją usługi opróżniania koszy o pojemności każdy, zamontowanych na
koronie zapory czołowej zbiornika wodnego Nysa z częstotliwością uniemożliwiającą ich
przepełnienie,

4l) nadzót nad zorganizowaniem przęz Wykonawcę odbioru odpadów komunalnych
z imprez masowych oraz edukacyjnych wtaz z wyposazenięm terenu imprez w niezbędne
pojemniki i worki,

42) nadzór nad ustawieniem przez wykonawcę w terminie od dnia 1 maja (w roku 2013 od 1

lipca) do 30 września kaźdego roku objętego umową i opróżnianięm zczęstotliwością
unięmozliwiającą przepełnienie się pojemników więlkogabarytowych przy Ośrodku
,,Błękitna Zatoka" w Głębinowie, na terenię WOPR Nysa, na teręnię sołectwa Głębinów,
sołectwa Skorochów i terenie NOR,

43) przyjmowanie zgłoszeń mieszkńców, przedsiębiorców, insĘtucji w sprawie
nieprawidłowości w rea|izacji odbioru odpadów, kontrolę w teręnie z Wykonawcą,
dokumentowanie i informowanie zgłaszających o sposobie załatwienia problemu.

44) udział w prowadzonych przez w kontrolach doĘczących wykonywania przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych,

45) udział w inwentaryzacjachdzikich wysypisk na terenie gminy,
46) wspóĘraca w opracowaniu budżetu gminy w zakręsie odbioru odpadów komunalnych,
47)bieżące przekarywanie informacji do Wydziafu Finansowego o otrzymanych

powiadomieniach o odpadach zmieszanych przekazanych do odbiorul przęz właścicieli
nieruchomości jako zebranych selektywnie -niezgodnośó zę ńożoną deklaracją
o sęlektywnej zbiórce odpadów,

48) nadzór nad realizacją planu i przygotowywanie sprawozdań z jego realizacji,
49) pozyskiwanie informacji z zakręsu możliwego wsparcia przez insĘĄucje zewnętrzne

rcalizacji planu,
50) prowadzenie dziŃań edukacyjnych wśród mieszkanców i pracodawców zzakresu tematyki

gospodarki niskoemisyj nej,
51) współpraca z innymi komórkami Urzędu w zakresie tworzenia programów wspierających

mieszkańęów Gminy w zakęsię stosowania wyĘcznych opracowanych w ramach
Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyj nej.

52) sporządzanię i aktlnlizacja projektu zńożeń do planu zaopat:rzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowę na obszarze Gminy Nysa,

53) sporządzanie projektu planu zaopatrzeniaw ciepło, energię elelłryczną i paliwa gazowe na
obszarze GminyNysa lub jej części,

54) sporządzanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanię odpadami komunalnymi,
dotyczących nieruchomości Gminy Nysa, będących w kompetencji Wydziafu,

55) nadzór nad funkcjonowanięm Schroniska dla BezdomnychZwierząt



II. Zakres uprawnień i upoważnień:

Jest Pan uprawniony do:

1. Przętwarzania danych osobowych wynikających z zakręsu obowiązków
pracowniczych.

2. Obsfuga systemu informatycznęgo orazurządzeńwchodzących w jego skład, słuzących

do przefwarzania danych, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych

i ustawy o ochronie informacji niejawnych,

ilI. Zakres odpowiedzialności:

Ponosi Pan odpowiedzialnośó za:

1. Należyte i sumięnne wykonywanie obowiązków służbowych określonych zakresem

czynności.
2, Przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą o z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie

informacji niejawnych ( Dz, U. z2076r. poz, 1167 ze zm.).

3. Przestrzeganie tajemnicy danych osobowych orazzasadptzetwarzania danych osobowych

zgodnie z ustawą o ochronię danych osobowych.

4, Pruestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny praay oraz p. poż,

5. Należyte wykonywanie obowiązków wymienionych w art.24 i arŁ, ż5 ustawy zdnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U, zż0l6t, poz.902),

6, Przestrzeganie dyscypliny pracy, zgodnie zprryjęĘmwUruędzie Regulaminem Pracy.

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

IV. Zakres podległości służbowej: Zastępca Burmistrza ds. Ronvoju Gospodarczego.

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:


