ZARZĄDZENIE Nr 105/2012
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 16 listopada 2012r.
w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Szczecinek oraz
wysokości opłat za jej udostepnienie

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 240,
poz. 2407, z 2005r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010r. Nr 182, poz. 1228, z 2011r. Nr 204,
poz. 1195 oraz z 2012r. poz. 908) w związku z art. 31 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012r. poz.567)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Szczecinek jest udostępniana na wniosek, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja
publiczna w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
1) koszt kserokopii/ wydruku:
a) czarno- białej w formacie:
− A–4
– 0,10 zł/ strona,
− A–3
– 0,20 zł/ strona,
b) kolorowej w formacie:
− A–4
– 1,00 zł/ strona,
− A–3
– 2,00 zł/ strona,
2) zapis na jednej płycie CD-ROM wraz z nośnikiem – 1,50 zł.
2. W przypadku, gdy łączna liczba stron kserokopii lub wydruku z komputera, o których mowa
w usu.1 pkt.1 lit. a nie przekracza 10 stron, opłaty nie nalicza się.
3. Do ustalenia wysokości opłaty naleŜnej zobowiązani są Dyrektorzy Wydziałów, Kierownicy
Wydziałów i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach w Urzędzie Miasta, którzy
przygotowują informację publiczną na wniosek.
4. Opłata za udostępnienie informacji publicznej powinna być wniesiona na rachunek bankowy
Miasta Szczecinek opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinek,
najpóźniej w dniu udostępnienia informacji publicznej.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Jerzy Hardie - Douglas

zał. do zarządzenia Nr 105/2012
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za
udostępnienie informacji publicznej

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię/ Jednostka: ................................................................................
Adres: ......................................................................
Nr telefonu: ..............................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym
zakresie: ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

 kserokopia

 pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:*

 CD-ROM
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:*

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .........................................................................
 Przesłanie informacji pocztą pod adres** .............................................................................................
...................................................................................................................................................................

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).

.....................................................
Miejscowość, data

........................................................
podpis Wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyŜykiem
** wypełnić, jeśli adres jest inny niŜ podany wcześniej
Urząd Miasta Szczecinek będzie pobierał opłatę za udostępnienie informacji publicznej
w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia zgodnie z powyŜszym zarządzeniem
Nr 105 /2012 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 16 listopada 2012r. w sprawie zasad
udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

