
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Burmistrz Nysy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pracy - kierownicze
urzędnicze

w |Jrzęrlzie Miejskim w Nysie z siedzibą w Nysie przy ul. Kolejowej 15

naczelnik Wydziału Rozrvoju Wsi i Gospodarki Komunalnej

1laz\\,a Sta]l()\\ i:lrl prac\

1. Wy,,magania niezbędne:

l) obywate}stlvo polskie,
] l rłl ksztalceIlie:

a) rvr,źsze piel,rvszego lLlb clrLlgieeo stclpllitl vt roztllllieIliLl przepisórł,o szkolnictrvie
\\\]zsz} tu o l,icrtttllitt roltlicz\tll lLtb pokrerltl1,1ll pllts stLrclia pocll,plclIllorve lv zakresie
zarzqdzlttl ia
lub
b)rvyzsze pierrvszego lLlb drLlgiego stopnia w rozr-tnlieIriu przepisów o szkolnictwie
wyzszym o kierunku oclrrotra środowiska plus stLrdia podyplonlowe r.v zakresie
rolllictrva lub sttrdia podyplonlou,e rv zakresie zarządzania,

,r ) co llajtltrliu,i ,§ ]etlli ogtilll1 staz prac\,. rt tyt,t-t co rla.jlnniej 3 letni staz prle) lla
stallolr isktt o pokrelvtl1,,tll zakrcsie zadali clo realizorvall1,cIl pr7_ęz lvvdział lub
rvykonvr,lallic pl,zez co rlajrnrricj 3 lata dzialaIności gospodarczej o charaktęrze
zgodnynl z u,1,1naganiami na stanolvisku, którego dotyczy niniejszy nabór.

4) pełna zdolIlość cio czyrlrlości pt,au,nych i korzystanie z pełr-ri pralv pLrblicztly,cl-r,

5) brak skazlIlia pt,aivolnocll\ lll rł,vroliienl sądLr za Llnlvślne przestępsttł,o ścigane
z oskalzell ia prr bl l czllego l Ll b rrllly ś l ne przestępst\ło s|<arborve,

0) llicpt,szlllr,lrralllt opitlill,

Wymagania dodatkorve pozwalające na optymalne lvykonywanie zadań na
stanorvisku:

ctl llltjttltlie_i ] letlli stal l)I,acv na statlorvisIitl l<icrrlrvIliczr,,lll.

tlni ie.jętllilśc i zarr,cldorl e :

a) zlta_jonlość przepistiu prawa regtrlującl,ch problenlatykę zu,iązallą ze stano\Ą,iskienl pracy
takich jak: prau,o ocllrony środowiska. ustarva o ochroIlie przyrody, ustarvy z zakresu
zagadnieIi rolllictu,a i gospodarki rolnej, ttstarva o odpadach, ustawa o tttrzymaniit
czl,stośc' i porządkLr rv grninie.

b) znajomość Stattrttr Gnriny Nysa. Kodeksir Postępor,vatria Adnrinistracyjnego, tlstar,vv

o saI,norzildzie gtllillrlvlll. Llsta\\,y o dostępie do infbrrnac.j i prrbliczne.i iustar,v1,o finansach
publiczrly,ch.

i)
2)



3) predyspoz},,c.ie osoborvościoll,e:
dyspozycyj nośc.

sanlodzielnośc. odpolviedzialnośc, kreatywnośc,

3. Zakres wykonyrł,anych zadań na stanolvisku:
Zapervrlienie reaiizac.iizaclań Wydziałrr RozlvojLr Wsi iGospodarki Konrunalnej takich jak:

Konrórka Rolnictłr,a
l ) rr społpr.aca z Paristlrtlrll1 [rlspel<c.ja ()chronr Roślin u, zal<resie stosou'trtlia Środkorr'

ocilrony rośIin" stw ie rclzatlitr szltticl ił y,nikłl,ch z rlielr laścirvego ich rl y'kclrz.vstarria,

przekaz1,,rvania irrtbrnracji o po.jarvierliLr się chorob, szkoclllikóiv i chwastorł'.

2) przygotow),.wanie infbrliracji do Wojervocly o lvl,stąpieniir szkód w Gminie lv uPrawach

io t nl,gh spowodolł,anych niekorzystnyrl i,,j awi skam i atmosferycznym i,

3) Lrdział rv lionrisl,jllyóh lustracjach w celu ustaletlia roztniaru strat rv gosPodarstwacll

rolnl,clr up.uiuo.łl .olIly,cil spolvodowatlych skLrtkarni niekorzystnY'ch z.jalvisk

atlllosf-crvczIlr ch.
_+) spor.ząclzarlie pI.tltol<oltiri z szae clrr atlia szlrtid \\, ttprarł'ach rolll1'ch. zestarvietlta

zbiorczego i przekazanie c1o Wojerlod1.
5) poślliadczanie ośu iaclczeli rolrlikorv o osclbistl,tlr provvadzeniu gospodarstrva rolnego,

6) str,vięrdzanie starlrr fakty,czrlego por,vierzchIli gruntów gospodarstlv rolnYch na którYch

zaprzestallo produkcji rolnej na okres nie dlrrzszy niz 3 lata,

7) przeprorvadzanie kóntroli spełnieIlia obolviązku zarvarcia tln'}owy ubezPieczenia OC

rolnikor.v i Lrbezpieczenia budy,nków roltliczych,
s) rvspołpraca z z,u,ządarli og1,oclów dzialkoivy"cli i zarządem lroła Pszczelarskiego.
9) lr sllółpraca z Poti iato,,r l tll [,ckarzetll Wetclr Ilitlii,

]0)lladzór rlacl lrlciatktlu,alliclll śrtlcllióll flrti,tllstlw,rch bę,cląc\ch ri dl'spoz) cjisołectrv.

1 l) Ilaclzór rl,r,clatlióu rvvltttllatlvch rł, ratrlach tiIlclusztl solecl,iego lv dall1"ln roklt.

t2 j akty,wizaója obszaiólv rviejsltich. \\, tym: rradzór i koordyrracja działań Zę

storvarzyszenianri realizLrjącyrni plogram odnowy wsi, stowarzYszeniami na rZęaZ

rozlvoju wsi.
13) lvspołpraca z lokalr-rl,nri grupami

1.1) przl,gotor,r,yutrllie pro.jektów

\4ie.jscolr ości.

L cJziałania \\, ralllach progral-nll LEADER,
ucltrlał \\, sprarv,ie zatll ierdzenia Planćlr,l, Odnolvy

l5)

16)

11)
lB)

l9)
20)

l]()llloc sttlrłarzlsz-cllitlIll OftlZ sallroclziclrle
lr zali.resie akt1 lr izac.j i obszarólv lviejsl,ich.
pror.i,adzenie spraw z zakreslt ..Odnolvy, Wsi",

opI,acorłr,ri,atlie i skłaclanie rł,tlioskór,v

organizacja Dożr.,nek Gnlinnych"
*,y_*,1.ony*,onie prac zlviązanych z w1,,boranti orgallórł, jednostek pomocniczl,clt. zlniall

r.l" ich statutach. korltrola pod.iętych uchu,ał przęztejednostki,
cotłiesięcztle naliczanie c]iet dla so.łtl,sorv i ustalarlie zasad ich przysługiwania.

realizacia zaclali rvr,rlili.a.lącvch z Llstarr1,o poz\tlttt publiczll_vIll io lvolotltariircie. rv tYtn

rll ięclzl, illIlr tlli :

a) oplaco\\,\ tvatlic zaclati z zakrcsrt rrr.,clziałtt cJo loczllego ,.Prrlgratl'l1-1 rvsPclłPracY'

z orgallizac_janli pclzarząciowy rlii olaz itltlltlli podllliotallli realizLrjącl'llli zadania

pLrbliczne'' oraz sprawozdari z jego realizac.ji.

tr) plzygotow),r,vatrie i ogłaszanie otrvartl,ch konkursor,v ofefi na realizacJę zadań

pLlblicznych z zakfestl wydziału.
c) tlclział rv pracach Komisji l(onkrrrsorvej rclzpatrujące.j ofert.v na realizację zadali

publicznvch z zalirestt rł,r,clzialu.

d) prz},goto\\rrr,allie i s1lorzątlzerlie Llnlćllv z orgallizac.iiirlli pozarząclclrv.vnti lla realizację

z_aclali pLrbliczttvch rv ząkresie u,r clz,ialrt,

e) ]<ontroiti prarviclior.vości llvkonallia zadań z zakreSLl rłl'działu, rv trakcie jak i Pcl

realizacji zaclań pLrblicznych zleconych narzecz organizacji pozarządowl,ch,

0 przygotor.vl,r,vatlie rozlicz|:ęli sprawozclań 7 11,y,konatlia zadań publiczn.r,ch lv zakresie

iu,u-.iiioł,l przeclłozotl1.,ch przez organizacje pozarządowe oraz ich wer.vfikacja pod

\\,zględenl poprarvllości fbrmalne_i i rnerytorlcznej,

21 ; gospodarowanie śr,oclkanli bttdzetoiv1 tlli przezrlacz.lllylrli na zadatlia będące

rr, kolrlpetetlc.i i l<onorki,



22) Lrdzielarlie potlltlc1 gclspodat,stlvoll] folll),lll y1, p;orładzerliLl produkcji w r,varunl<ach rrojll;,.
a szczegolnie lv zakresie: zaopatrzetlia r,l, środki prodLrli.cji. ochrony przecl skazeniami
płodow rolnl"cIl. trzodr,. by,dła i pasz,

23) zadania zlecone:
a) r.r,vclarvatrie i cofanie zezu,oleń na ttprarviaIlie maku i l<onopi.
b) aktLralizacja rv,vkazólł, indyr,vidLralnych gospodarstrv i działek rolrlych,
c) przeprorł,irdzaIlie spisón, rolnr,,ch,

komórka ochrony srodolviska
Do podstarv,o\\ego zaltI,estt clziałallia l(omćlrki Ochron_r Sroclol islia nalezy:
1) opiniorłaIlie llllioslttjrv rł"łaścicieli gfLllltó\v ri sprar,rie przvznallia środkótł, z buclżetr.r

paristwa na pokrr,,cie kosztólv zalesienia,
2) opillior,vaIlie r,v1,1ioskor,r, lv sprawie uznaIlia lasLl za ochronIly.
3) przygoto\\'},wanie tylllczaso\\,vch zarządzai cl wpror,vadzaniu ograniczeń rvynikających

z tlstaw}, o ochronie przyrody,.
1) tlrgallizolr,aIlie zadrzeu,ieIi Ila terenie glltin_i.
5) uSttlł,atlie z teI,ellów glllitltll"ch rliebezpieczlle.j dla zdrolvia rośliny o nazrvie Barszcz

Sosllcllvsl< iego.
6) llatjzor tlacl lasalni ltotl-ttlllaltly,llli.
1) opilliowanie rvniosliórt, o przez)aczeniu gruntórv rollly,ch clo zalesietlia.
8) opiniorł'anie projelttów planórł ochrony parkólv narodow,ych. rezerl,vatów przyrody.

parków kraj obrazorvvc h. obszarórv c h ron ioll ego kraj obrazLr,
9) rłl'ciawanie zezrvclletl lra usuwanie drzerv lub ltrzęwólł,z terellu nieruchotności oraz

rv\t'nierzaIlie kar pienięzrly,ch za satnolr,olne lts1-1vl,atlie drzew ikrzerł,ólł,, pobieranie opłat
za usuu,allie cJrzeu i lrrzcwó*,.

l0) o1lirlioriatlię rł,tliosl,ólł tla prouaclzcilie |]I,ac \\, zaliresie zielelli nlie_jsli,iej,
l 1 ) tlzgoclnietlia rr zaliresic pielegllac_ji dl,zcli,ostallu"
l 2 ) op i n iorvan ie prac i rlr.r,estr"cyj nr,ch tra teretlach zielony,cll.
l3) LlznalvaIlie za parlt gnlinn1, terenólv. lla który,ch znajdLl3e się drzervostan o charakterze

parkor,vynr.
l:ł) opiniorł'anie rvniosl<ów o zgoclę rla pr7-eznaczenie gruntów leśnych i rolnych na cele

ll ierolnicze i ll ieIeśne.
l5) rvplorvadzanie szczegcilnv,ch fbrln ocllrcltl\ przyrody rł1,,llikając1 ch z ustavvr,, o ochronie

przl locl1 .

1Ó; rispołpraca ze słLrzba ocht"tlll1,zab_vtlrcirr tr zakl,esie zieleni lla tereIlach zabytktlll.r,,ch.
l 7) nadzoI,owanie gos1lodirrki łovyieckie.j lla tereIlie gnlin1,"
1 8) opirliorvarrie i plzedl<ładanie wrlioskór.v do Wojewody, 

. 
Opolskiego. Starosty

Por,viator.vego w Nysie, Regionalnego Dvrektora Ochrorl1, Srodowiska. Marszałka
Wojewodztrva oraz Wo.jewodzltiego Inspelttora Ochrony Srodowiska o działalności
tlc iążł irł,ej podrn iotorv gospodarc4-ch.

l9) pianowanie dochoclóu. irvy,datków pochodząc.v*ch z opłat za gospodarcze korą,stanie ze
Śr'odor,i'islia rlrllii,a,jacvcll z Llsta\\,\,z clllia 27 kli,ietlliir 2001 roku Prar,r,o Ochrony
Srocltlił iska ofaz rlatlztlr Ilad rl_r,clatliovratlicIll środl,órv pochodząci,ch z opiat za
gtls1.1tlclaI'cze l\Ofz\ 5tt]Ilię zc Śrtlcltlll islia rłrllili.ając1 ch z itstawy, Prarł,tl Ochrony,
S rodorv i ska. sprar1,ozda,uvczośc \\, t},l1,1 zakres i e,

20) Lrdzielarlie dotacji na zadania związane z ochroną środorviska dla
i podmiotów gospodarczvch.

21) naliczallie opłat potloszonych
korzvstatl ia ze śt,odorviska.

przez Urząd Miejski w Nysie z ĘĄuŁu

22) sprarr,ozclarvczośc do lira.jou,e.j bazr enlis.j igazóli cieplarrliallych iiIlnr,ch sLrbstancji.
23)edLlkac,ja ckologiczna - plopago\\ttllic telllató\i ekologicznl,ch w,ślód j\,l icszkańcórv

glllin,u-. l<ontaktr,,z placóu,ltalli clśrviator.rl,,tni l,v zaklesie ekologii, tladzor llac] szkolnl,,tlli
kołarlli ekologiczllvtlri, pror,vadzerlie cz1,,nnej działalności edukacy,jnej,

24) r,v,vdar.vanie decyzji środolł,iskorvych na podstarvie przepisów ustarvy z clnia
3 pazdziernika 200B roku o udostępniarliir infonnacji o środowisku ijego ochronie.
udziale społeczeństrva x ochronie środor.r,iska oraz o ocenach oddziałyrvania Ila
środolrl islto.

osób fizycznvch

gospodarczego



25) nadzororvanie zadari do rł,v]ioIlania ztłiązaIltcIl z wdrożeniem wymagari prar,va Unii
F,Llrope.jskic_; ił zallresie ocIlrollr środolr,islia ob.jęty,ch okresanli przejściorvymi oraz
i ll t1_1 lll i 1,1,v rl a g,a ll i aIll i p ra lt,a lvspó l ll ottlw e9o.

26) li1"'clarlanie decyłi nakładającej tla prowadzącego instalację lLrb uzytkownika urządzenia
obolviązek prorvaclzenia r,v okleślonvlll czasie ponriarów rvielkości emisji rvykraczających
poza obowiązki. o ktorych lTlo\va rł, ustalvie Prawo ochrony środowiska w przypadku
przekroczeti ia staIldardolv enl i slj n1,,c h.

27) wyclawanie decl,zji nakazującej osobie firycznej. której działalność rlegatywnie
oddziałLrje na śroclolvisko, wykollallie lv określonyln czasie czynności znlierzających do
ogran i czen ia llegat\,\\,l]ego oddz iahrva tl i a n a środolv i sko.

2B)aktLralizac_ja gtlliIlllego progralIltt ochroll1,,środow,iska \,ra7.ze sprawozdar,vczością,
29) prorładzenie pLrblrczrlie dostęprlegtl vrr.kazLt zarvierającego illformacje o środolvisku ijego

oc hron ie.
3 0) Lrdostępn iatl ie tla u,tl iosel< i rlfbrnac.j i o śrtlc]olr,iskLl.
3l) opiniowanie rł,ojerrodzliich pfogfal}]ow ochroli1, środowiska \\raz z planallli gospodarki

odpadami,
32) r,vspołdziałanie z ,ui,łaściw1,ll,ti organalni adnlinistracji rządowej w organizowaniu

gospodarki odpadarni niebezpiecznl,rli rvl,dzielonvlni z odpadów komunalnych.
j3 ) zlrper1,1liellie w;rt,Lrtlliór.l, IliezbędIlr ch dtl ocllrol,tv środorviska przed odpadanri.
3-ł) LrsLtrvanie nielegalnr ch skłacloil,isk odpadćllv z teretlów. gIllinnvch,
3_5) rrydarłallie zezrvolel'l lla opróznianie zbiornikólv bezodplvr,vor,vych,
36) prorvadzenie re_jestrLt działalllości regulorvaIlej w zakresie odbierallia odpadórv

kolnunalnych od rvłaścicieli nierucholllości na terenie Glłlin1, Nysa.
37) przygotorvy,rł,irnie sprau,ozdania dotl,czącego iłclści zebranyclr odpador,t,

opakorł,an iow,,\lch,

3B)rvvdarvanie declz_ji nakazLrjącej posiadaczorvi odpador.v usltt-lięcie ich z miejsc nie
przeznaczollyc h do składorvan i a l ub nlagazyIlolvall ia.

39; opilliorłaliie zezlł,oleIl lr,\,dar.,uaIlvch pI,zez Marszałka Wo.ielvództwa Opolskiego i Starostę
Nlsl<iego lla prclu,adzetlie działalności \\, zal<resie lvl,t,warzallia. odzy,sktr
i trll ieszkod lili iall ia ocipaclćlir.

-10) prolvadzenie erl,iclerlc.j i: zbiolllikow bezodpły,wtli.r,lch. przyclomorvvch oczyszczalni
ściekow. ervidenc.ji ulnów na odbierallie odpadólł, I<ornunalnych od rvłaścicieli
lliel,ucho1-1rości oraz elviderrc.ji o rodza.ju, ilości i miejscach rvystępowatlia sLlbstancji
strvarza.jących szczegoltle zagrozenie dla środowiska,

4l) przy.'gotorłr,,rvallie projektolł Ltchwał rv sprau"ach będacych rv kompetencjikomorki.
,l2 ) sporząclzan ie foczllęgo spralt ozdan ia z realizacj i zadali z zal<resu gospodar,ltl atl ia

odpaclall i l<onl Ltlla l Il,n,llr i.

43) prorvadzenie re3estrórl c,lot. odpadórr licll1-1Lllraltlvch inieczł-stości ciekłych.
44) rvr,'rlierzallie kar piellięzny,ch o ktorl,ch nlowa w ustavvie o utrzymatlir,t cz1,,stości

i porządkLl w gtllitlach,
45)prorvadzenie karllpaIlii infbrmacyjne.j doty,,czącej systemrt zbięrania odpadów

konlLrnaln1,,ch.
46) prolvadzenie rejestru przekazyrvanych infclrmac.ji przęz prolvadzących działalność

rł zakresie odbiertlnia odpadów liotllunallly,ch od lvłaścicieli nieruclloIności lLrb
oprózlliania zbiorllilrrjrl bezodph,r.vo,,r,"ch itrallsptlrtLl Iliecz_vstości ciek§ch.

-17) prclrładzeltic r.i lclrInic cleli,trolliczrlej er.i"iclellc.1 i uclzielollvch i cofiliętvch zezwoleń tla
prowadzell ie przez przecisi ęb iolcóu, działa lnosc i rv zakresi e :

a) opróżrliaIlia zbioI,nikolł bezodp§nol1,1,ch i transportu tlieczystości ciek.lych,
b) ochrony przed bezdonrnynli zrł,ierzętallli.
c) prorvadzenia schronisk dla bezdonlnl,clt zwierząt. a taltze grzebowisk i spalarni zwłok

zli,ierzęcvch i ich części,
48) przveotoq,t,rvallie lub al<tLralizacja umitlllego programu Ltsurvania azbestu,

'ł9) ił r dau,anie zezrl,r-lleli llA prorł,aciz,ctlie działalllości \\, zal<resie ochrclllr zllierząI
iprolvaclzelliir scilrollislia dla bezdolltllvcll zrłierząt, a talrze grzeborł,isk ispalarni zlvlok
zvl ierzęcvch.

50) rl,,v-.darvanie zezi,r,oleti na utrz,vnranie psorł ras Llzllallych za agresywne,
5l)lvydar,r,anie decy,z.ji o odebraniLr właścicielorvi psa lv prą,padku razącego zaniedbyw,ania

l tl b olirtttlleg.o l rirkto\\ aIl ia.



52) przygotoylywaIlie i realizacja programLl opieki nad zlvierzętanri bezdolnnymi oraz
zapobiegania bezdotlności zr,r,ierząt na terellie GIniny Nysa.

53) załatrl,iallie spra\\, zyviazan\,,cIl z LlsLl\\ allielll poI,ztte tlllr,ch pojazdou, lv oparcitt
tl ilt,zepisr I)rarł a o ruclltt dt,ogolr y nl.

5-1 ) tlp i n ioir atl ie 1lltl j eIitiir.l" plac geo logiczlll c h.

55) rł,vdarvanie decl,z.ji nal<azu.iacej ivłaścicielowi gruntórr., wy,konanie \\, okreś]onym
ternlinie odpowiednich zabiegór.v w razie wystąpienia z witly właściciela innych form
degradacji gruIrtórv, o który,ch mowa w ustawie o ochronie grur-rtów rolnych i leśnych,
w l)*lll rórvniez spor,l,cldorvanej nieprzestrzeganieIn przepisów o ochronie roślin urprawnych
przed chorobanli. szl<odnikanli i chrł,astaIlli.

56) lrl,dar.łanie cleclzjI naIiaztriący,ch iłłaścicieIclrvi gI,1-1I-ttu poll,tldującego znriany,stanu wody
I1a gruncie szkodlirł ie vl,płl,llającr,ch I]a gftll-}ty silsiedrrie przlwrócenie statru
poprzedn iego l Lt b lr vkollall ie urzaclzeli zapob iega.j ący"nl szkodo1,1l"

57) zatrvierclzatlie rr,cJrodze decl,z,jirrgód lrłaścicieli gftlllto\\ ustala.jących zInianl stanu wody
lia gftlIltacIl.

58) Lrdział \\, rozpralvaclr wodnopraw,nych. dotyczących ttl"ządzen nrelioracji wodrrl,ch
szczegółorvych.

59) zlecanie robot na prace ret,}1ot-ttolve rolvóll, rnelioracyjnych gnritrtlych i irrnl,ch urządzeń
v1,odnych na tt,ch rorvacIi.

60) rispółdziałanie \\, zakresie rvvnikającynT z oboiliazLrjącl,ch przepisorv prawa
z.jeclntlstIiarlli rcalizującvlli zadaIlia \\ zalit,esie gclspodarki w,odlle.j i ochrolly
plzeu irr prlri r ltl,zir,tr t,1.

6l)wr.clarł,allie decyzji rltlliaztr;ących prz;,łączenie tlierLtchonlości do istniejące.i kanalizacji
san itarne_j,

62) gospodarowanie środkami brrdzetowynri przeznaczollynli na zadania będące
rv kotnpetencj i ltomorki,

63) wspołpI,aca z, PF przv opracowywanitr r,vniosltów Gnlinl Ny,sa w zakresie rvymogór,l,
zrviązatlr,,ch z ochrolla środolviska (procedur1 OOS, itp,).

Komórka Gospod:rrlii Niskoenrisyjnej i Komunalnej
Do poclstalvo\\ego ziikresLt clziałania Gospodarki Niskoemisy jne,j i KomLrnalnej nalezy:
l ) tt spolpraca z podnlitltatlli gilspodalczytl,ti rł, zakresie:

a) zaopatrzeIria rł, lvodę i odproivaclzerlia ściekón, oraz ustalatliern taryf za zbiorowe
zaopatrzenie rv rł,oclę i zbiororve odprorvadzallie ścieltów.

b) >} StelnIl ciep1.1ri tliczego.
c) systelntl ośrvietlenia uliczrrego,
d) lttrz1,,rnatlia i ztlrząclzania ct,neIltarzanli kotllttnaltlytlli oraz nieczylltiytni cnlentarzallti

l\(,l'll tl l'la l l)_\ lll i,
]) rrtliosliori,atlie tl zai,laclallie. rilzszerzallie oriiz zatll1,kanie cI]lelltafzv kolltlllallly,ch.
j) rvspółpraca ze Startlstrvetl,1 Ptlwiatorvr,,tli rr zal<resie lv1l6|ąyl3p1o zezrvclleti lla

sprorvadzelrie zwłok z zagratlicl,,
4) utrzy,manie miejsc panrięci,
5) tttrzymanie l<olnltllalllvch teretrórł, zielorlych,
6) bieząca rvspółpraca w zakresie nasadzcti. r,vycinek drzerv ofaz Lltlzymallia rorvórv.
1) utrzl,manie czl,stości na terenie rniasta i glninr.
8) nacJzór nad I,ealizac.lii obowiązkorłe_j clera§zacji zgodnie z ttstawą o utrzynlaniu czystości

i porządliLr ri qlllillacIl.
9) tttrzvIlrallie szaletórr lnie.jsl<icIl,
l 0 ) lca l izac_j a dektlrac.j i stl iiltcczllvch i olio l iczrlośc icli1,1, cll tll iasla.
1 1) utlzl,nlallie terętlóu, rniędzl,blokcltł,l,clr (podrłorel<) stanon,iącycIl miellie gmirl1

i pozostał"v"ch teren ór,i, ko nr u na l nl,ch.
12) współpraca z Polviatorvą Stacją Sanitarno - Epiderniologiczną w Nysie rv zakresie

czystośc i teretlolł, ltoInunal nych i szal etórł, rn iej skich,
l3) rvspołpraca ze rł,spólnotanli nrieszkaniorr.r.,t,ni rł, zakresie rnałe.j architektury podrvorek,
1.i) tllolltaz i biezące tltt,zylllatlie 1,1, llaieżrtr tn stallie tecIlllicztrytll szlaków, telrla§,czlly,cIl

isciezeli,,ill1ręfL)\\1cil. tablic z lrazlritnli rllic iplacoil,tla 1et,ellic Illiasta isclłectrr.
i 5 ) tttrz_l,rnatlie I,tlu,tlri BieIarvka. F'orteczll1 , N,l \,rlóri l<a olaz iIltll,ch rou,ritv

tliettleli()l,ae}jll} Cll I]il tęl,clliU (llnill1.



16) uspołuclz.iał lł, pltrtloilaniLl ośn,ietlenia clrog" jego biezące utrzynranie oraz rozliczanie

kośztow ztlż_vtej energii i eksploatacji urządzeti, oświetlenia drogorvego,

17) kontrola stanu ttrządzeri ośrvietlenia drogor,vego,

i B j rrzgadrrianie zasacl korzystania prr,", prŹ""roznikow z przystarrków komurrikacyjnych

zlokal izowanych na drogaclr gtninn.vch,

19) organizcl*,oni. regrrlarrlJ,ch przeu,ozclu, lvyliony,rvatl_ych rł, ratłach lokalnego tranSPot-tu

zbitlrorregtl .rr..l-,rtul.nie opłat za itsługi prze\\0ztl\\,e nlie,jskie.j kolllunikacJ izbior'luei,

20) rttrzr,,tlla,-,i. uro. zabezpieczellie obiektrlr.ł itlieruchotlloŚci, rr tl'm zabYtkou stittlorviącYch

rłłaśnośc Grnin,," rlie będących w dyspoz1,,cji innych.jednostek Gminy,

2 1 ) współpraca z sołectrvarni i wspólrlotan]i mieszkaniorvyni,
zzj opiacowyr.vanie t.c,lcz'tl,ch platrow f,iIlatlsor,vych i ich realizacja,

23) ziecanie robot, zarvieianie ulTlow oraz clokonywanie odbioru robót w zakresie rzeczowo _

fitlaIrsorv,ym.
24) nadzor nacl odbie|atliel]-1 przez Wr"kol]awcę usłLrgi odpadorv komuIlaltll,ch, zgodnie

Z opraco\\,anYln hat,tllollogranlel1,1. oc1 r,r,łaścicieli tlierltchonlości"

25) akceptouanie zgłos.onyJ przez Wlliollawcq lrszelkich zIlliatl hartlollogralnLt odbierania

odptłdor,l kotll Llttal ltych.

26) natizor nad inlbrnlorł,anietll p|,ZęZ Wy"konarvcę mieszkańcor,v o tertnitlach odbioru

oclpadow kot,t-ttttlaltlvch oraz o rvszelliicl"r ztliatlach r,v t,vm zakresie.

27) nadzór nad prar.vidłorr,.vm wyposazaniem przez wykorrawcę nieruclromości

rr, oznakowatle po_jenrniki oraz ił,orlri i lvieszaki Ila rvorki do zbierania odpadow

komittla ltly,ch.

2B) llaclzor nacl r,lłaścir\) lll LltrZ__\ tllaI-1it,1-1-t przez \Ą,1,ltcll1Ł1\\cę w dobryln statlie tęchnicznyrn

po.1elnnikciu i ich olircsorl ą koIlserlvac.i11,

29) naclzór nad lrvmianą pojenlnikorv na koszt wy,konavvcy jeżeli podczas odbierania

odpadorv zostałr, itszliodzone lub zniszczone z witly, wykonalvcy,

30) nadzór nad zapervnieniem przez Wykolla\\,cę lvorków oraz kańonólv, do gromadzenia

i oclbiortr przetertnit-lolvanl,ch leków. do przeznaczot-l1,ch do tego celir pojernnikolv

Ltstarviot,l),ch rł aptekacIl lla terenie Miasta Ni,sy,

3}) nadzcir nacl splzątalliern lnie.isc ocJbiorLr oclpaclolv zanieczy,szczonych w trakcie realizacji

trsł ugi.
32) naclziir llad tertllillcllr,1,ln przel<azylvallietl przez Wykonawcę porviadomieri o oclpadach

z,lllieszan1,cl.1 prrelta.any,.h i:l..l ..,,jL-,ioru przez rvłaściciela nierrrclrorności jako zebranYch

selelity"rł,tlie \\,faz z."ią.ru,lą doltLrmelltacji1 zcijęciolvą iprotokołern z zaistniałego

zdarzenia,
33) naclzol nad przekazy,lł,atlienl przez Wykonawcę

odbierania oclpadorv komutlalnych od rvłaścicieli

clo przetwarzaIlia odpadow kontutlirlnych - ]

Odpadarlli - N_"sa \\,Dclttlaszkorvicach z

,odpadolv, rv ratnach realizacji usłLrgi

nierucholllości, do regionalnej instalacji

Regiorlalne Centrum Cospodarorvarria
przezllaczel]ielT odporviednio do ich

skłaclor.i atl ia lttb pI,zetrr arzatl ia.

3.1) lladz(lr tlacl pr.zekazt,uirllielll przez Wykolla\\cę oclebranl,ch od r,l'łaścicieli nierLrchomości

seIektl,t,rlic'zebrarl!,,cli o.lpa.iórn, k,lnlLrnalnl,ch rliebezpiecznych (u,t,vnr lekarstrł,), do

instalacii oclzlskLl i unieszkocllirviania oclpaclow. zgoclnie z hierarclrią postępowarria

z odpadanri.
35) egzel<rł,orł,atlie ocl lYy,konarvcy, sporząclzarlia nliesięczrrych raporlorł, jako załącznikólv do

talitttrr,. iv littir-ych L,lęte L-,ęją in.in. illfbrnlacje o ilości i sposobie zagosPodaro\\ al]ia

pt,szciegol,ry,,ch rod._aiovn, odpaclorł,, lrapotkanych problerrlach ipodjętych środkaclr

zaradczych,
36) egzel<rł,otł,allie przekazatlia raporto\\, osiągnięcia przez WykoIlawcę rł, kazdl,rn rol<u

lialetlclarzor,v),ll-}. \\, odrliesieniLl clo nlasy przy ięt_v-ch odpadolv, poziotllórr rec,vklingrr

i przvgotorvania do pollt)\\ 1-1cco 1,1z) cia odpadów

37)nadzor llacl rrl,korlanieIn i eksploator,l,a,ii",,,,, p"" Wykonau,cę 2 Gminn,"_ch PLrttkto\r,

S e l ekr,"*rvne go Zb i e ra n i a O d padoil, Ko tn tt tl a l nyc h,

3B) nadzor llad tlsll\Ą,allienr przez Wykorlarł,cę nielegaln,vch rniejsc składorvania odpador,v

,n, 1lill'Jl'l1';fl:,.i::i;.ff"lŁl,Y3'Jl)' *r*"lla\\,cę rv miesiącu klvietnirr i pazclziernil<rr

ob_jazclou,e.j zbićll,ki oclpacloił il ieliogabarl1orvvch na terenie Glniny, Nvsa



Z opracO\\'all ielI prze. Wl,kclnarvcę lrarl,nonogralrlu zbiorki i zarviadomien iem
rlliesz,kalictiti Gtllitll Nr sa.

,ł0) llacizor Ilac] t,eitlizac.ją Lrsłirgi opróżlliania kt)szr tl po.jelllllości kazd1,. zan]olltowallych na
koronie zapof} czoloi.ve.| zbiorllika lvoclnego Nl sa z częstotlirvością unienlożlilvia.jącą ich
przepełnienie.

4l) nadzór nad zorgallizorvanielll przez Wykonawcę odbioru odpadów komr_rnalnyclr
z illlprez lllasolvych oraz edukacl,jnych \yraz z r,vyposazenien] terenll imprez w niezbędIle
pojerllIlil,i i rrt,l,ki.

,ł2) rladzor lrad ltstarł,ictlielll przez ri,1,|iotlawcę rł,terIlinie od dnia l rnaja (rł,rokLl 2013 od
l lipca) do 30 rrrzcstlia itazdego rtlkLr ob_jetego [llllo\\it i opróżrliallicrn z częstotli\\,ością
irIlierllozlirviającą przepehlierlie się pojerllnilióu lr ielkilgabart,tolr\ch prz), ośrodl<Lr
..Blękitna Zatoka" w Cjłębinolvie, tla tet,eIlie WOPR ,.u-\sa. tla terellie sołectr.l,a Głębinólv.
sołectrva sltorochóri i terenie NoR,

43) prą'jmolvanie zgłoszeri tlrieszkaticów, przedsiębiorcow, instytrrcj i w sprarvie
rlieprawidłolł,ości r,r,real izac.j i odbiorLr odpadów, kontrole lv tęrelrie z Wykonawcą,
dokutneIrtowanie i informorvalrie zgłaszających o sposobie załatr.vienia probIenrir.

44) udział r,v prorł,adzonlch przez rv kontI,olach dot,vczącvch rvykonyr.vania przez właścicieli
nierttclronlości i przedsiębiorcoli, obclr,i iązkórł rvvnika.jacych z ustalvy, o utrz_\ lllatliu
czystości iporząclkLl u qtlliIlaclr rt z_alrrcsie pozbrrvatlia się oclpaclor.l kotnunallll,ch.

:l5) Lri,lzial \\ in\\,elltal,\ zac.jach dziliich lvr sr pisk ila terellie glllill_r.
,16) ri'społpracit \\ opracolł,atliLt bLldżetil gtlliIlr, r,v zakresie oclbiorrr odpadólv konrullalnl,ch,
17') bieżące przekazvr.vatl ie irlfornlacj i do Wydziału Finansor,vego o otrzymanych

powiadomieniach o odpadaclr zmieszanvcll przekazanych do odbiorLl przez właścicieli
nieruchonrości jako zebranych selektyu,nie niezgodność ze złożoną deklarac.|ą
o selektylvne_j zbiolce odpadórł,.

-18) ilaclztjI,tlad realizac.ja 1llailtl i przl,gotour u,allie spratlozclati z,jego realizacj i

ł9) pozl skilviitlie illtillrtlac.; i z zali.t,estt trlozlilvego ri sparcia pt,zcz illstr tLrc-.jc zervllętrzne
l,ealizac ji plalltr.

_50) plclr.r,adzenie działari eclLlkacr.jnych
temat1,,ki gospodarki n iskoem i syj ne.j.

r,r,środ mieszl<ańców i pracodar,vco\\r z zakresLl

5l) lvspółpI,aca z ilrIlvlrli konlórkaIli Urzędtr w zakresie tr,vorzęnia programów wspierających
nlieszkańcólv Glninl w zakresie stoso\\aIlia rv1 tycznych opracor,vanych r,v ramach
G m innego Plan Ll Cospodarlti N iskoern isyj nej.

52) sporządzanie i akttralizacja projekttr z,aIożeń do plarru zaopatrzenia lv ciepło. energię
elektrl,czrlą i palirł,a llazowe tla otrszarze Gnlin1, Nrsa.

_53; s1lol'zadz.allie pl,tl.je,l<tu planu zaopatrzenia rl cieplo. ellelgię eleI<try,czllt1 ipaIirł,a gazowe
lla obszarze Clllilir Nr, sa lLrb.je_j części.

5:1) sporządzarlie deklal,ac.j i o w,r"sokości opłaty za gospodat,orvallie odpadami komunalnynli,
dotvcząc1,,ch nierucIlolności GIninv Ny,sa, będących w kompetenc_ii wydziału.

55) nadzór nad filnkcjonolvaniem Schroniska dla Bezdonrnych Zwierząt.

Zapelvnienie nalezyte.1 organizacjipracy ispra\\,llego w1 konyr,rania zadań nalezącvch do rł,l,działu:

] ) pllttlorł,ltttie i tllglttliz,,lr lltlic 1lt,ltc.r rr.r tlziałLr.
2) przeprou, adz.atl ie lroIltrtl I i ir er,i, tlętrzne.j rł1 clzial Lr.

3 ) clolioIlr lvan ie podziałLl czynności pracorvnikonl r,r,yclziałtt,
4) zapervtlienie dl scyplill;, plac}, \\, r,l,1,dziale,
5) wllioskou'anie lv sprarvach przyjmorł,allia. zwalniania. awaIlsolł,atlia. rvyróźniatli oraz karania

Pracownikorł' wl"działtr i udzielania irrlopów wypoczynkowych r,l,itzgodnieniLr
z bezpośredniIn przełozollylll,

6) przestrzegallie ternlitlóri, rvynikającl,ch obolł,iązLrjące.j Politvki Rachunkowości i innych
a|,t,irr pt,itrr Ilr cll.

1) poIlclszcttie oclporł,ieclzialności za naruszellie d;,sc1,,plinl,bLrdżetowej.

4. Informacja o warunl<ach prac}, na stanorvisku:

1) praca w pełnym rt_l tniarze czas[l pfec),



2)
3)

\\,\posazenie stanol,r,islia pracy: biurko, kolnputer. drLrkarka. telefon,
tizscztlę lvaruIlki plac}: praca koIlcepcljrla z obsłr,rgą l<omputera lryrllagająca spl-awności obu
|ąk i rvyInuszonej poz},c.ji siedzące|. pokoj bitrrowy ogrzewany i Óirui"tiony. obsługa
l<o Il-1p utera powy,żej połou..l, dobow ego u.1,1ll i a I-u czas [l pf ac_\,
Lrciażliu,ości lizy,czlle ri r stępLljace ii tllie.jscu rvl,konl"rvania czynności zalvoclorvych:
r,rYkclnrrł'allie pracr \\' \\\,nltlszorlej pozl c.1 i siedzące.j porł,oclLrje obciązenie kręgosłupa oraz
stźltvczne obc iążellie rll ięśIl i tulorvia.

Informacja o rvskaźniku zatrudnienia osób niepelnosprawnych:

W rniesiąctr poprzedza.jąc1,1ll datę uptrbliczllienia nillie.jszego ogłoszenia wskaźlik
zatrtltJllietlill osób niepełllosprarltll.,ch lł,L_irzędzie Mie.jskim w Nvsie w rozulnieIliir przepisow
o rehabilitac_j i zavr ocloli,e,i i społeczlle.j oraz zatruclnianitt osob niepełnosprart,llvch, nie
przekrocz_vl 69'o.

Wymagane clokumerrty:

4)

l i st motvr,r,ac),i n},,

zycior1 s curricttlulli vitae z infornracjanri o wykształcenitr i opisen
dotyc hczasorveeo prze b iegLl pracv zalvodoi.vej,
l<rr estiorlariLtsz osobo,,l,t, u,eclłLtg \\lzorll dostępnego l]a stron ie internetolvej
Urzędu N,lie.jsl<iego \\'Nrsie lLlb \\ \\il,clzialc- Aclministracl,jrll,nl UrzęclLr
M ie.jsl,iego u, Ny,sie.
kserokopie śrviadęctrv pracy lub zaśrviadczetlie o zatrudtlieniu rv ranlach LlInow),
o Pracę, n PrzYPadku prolvadzenia działalności gospodarcze1 - poświac|czenie
zgodnoŚci koPii zaświadczenia o rvpisie do ervidencji działalności gospodarczej
dokonane przez olgall adnrinistracj i samorządor,vej,
ltserol<op i a dvp lo tll u potrł ierdzaj ącego r.r.y,kształcell i e,
liseroliollie zaśl''iadczeli tl tllitltlczolrr cil IiursacIl i szkolcniach.
op i n ie, re f-erellc.j e,

oŚlviadczenie o pełnej zdolrlości do czytlności prarvIlvch i korzystaniLr z pełrri
praiv publicznych.

i) oŚu,iadczenie o niekaralności za plzestępstwo popełnione urnyślnie, ścigane
z oskarzetlia pLlbliczllego lub ulnyślne przestępstrvo skarbowe,

j) korlcepc.ja prorvadzenia Wy,działu RozrvojLl Wsi i Gospodarki Konlunalnei.

DrLll< l<rłestiotlariusza osilboll,ego jest dostęlp1-1t, lla strtlnie illterlletoue.j Urzęclu Miejskiego
rl,Nrsie iw, Wy,dziiile Adlllillistr-agl,jnrln [,irzęclLr N{ie.jskiego rł Nlsie Lrl. I(ole.jorra l5.

Regulamill naborlt tla t1,oltle stanor.viska trrzędIlicze r.ł, Urzęclzie Miejskirn lv Nysie jest
op Lr b I i korvany, w, B l P tla stron ie i tlternetorve.j ł,rvlv. nysa. p l.

\\'r lllagatle dokLllllęlltr apliltacl.j Ile li l,clpercie z dopiskienl ..Doty"czy naboru na stanorvislro
naczelnilia Wrdzialu llozlvojtl Wsi i (ios1loclarki Kontunalnej" llalezy, skłaclac osobiście
w'seltretariacie LjrzędLr N,lie.jskiego w,Nysie Lll. Kole.jorva l5 pok. 102 rł ternlinie clo cJnia
l0 marca Lafil", do godz, 1600.

Aplikac.je. które rł,płvrlą c]o Ltrzędu po u.yzej określonyrn ternritlie nie bęclą rozpatlywane,

Infbrnlac.ja o r.r'l'lliktt llabOt,Lt bęclzie Lllriieszcztltla lla 5t1,0l]ie illtcI,1letovlej Bitrletyiltr Informacji
Ptrbllczrle.j oraztablicr ill1'orlllacvitlej u IJI,zedzie Mie_jskim ri,N),sie przy ul. Kolejolve.j l5.

a)
b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)



WYnragaIte dokurllentr aplikacl,jne: lirvestionariusz osobowy i CLrrricLrlum Vitae, powinny
byc opatrzoIle l<lar-lzLlIą i podpiseln:

,.Wvt'azatl] zgodę lla przetwarzanie Inoich clanych oro6oqlych zarvaftych w ofercie clla potrzeb
niezbędnvch do realizac.ji procesu rel..rtrtacji zgoclnie z Llstau,ą z dnia 29 sierpnia 199,7r.
o ochrcltlie danYch osoborvy'ch (Dz. U. z 20|6r. poz.922) oraz. Llstawą zdllia 2l listopacla
2008r. o praco\\ n ikach santorządolr,l,ch ( Dz. Lj . z 2.0l 6r. poz. 902)''.

Data pLrblika cii 4.ł.-oZ 2011r


