Zarządzenie nr 58/Or/06
Wójta Gminy Radwanice
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie udostępnienia informacji publicznej.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ w
związku z art. 10 ust.1 i art.15 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami/ z a
r z ą d z a m, co następuje:
§ 1.
1. Określam wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w brzmieniu
załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Określam opłaty za przekształcenie informacji w wysokości:
1/ kserokopia dokumentu – 1 strona A4
1,00 zł
2/ zapisanie dokumentu na nośniku magnetycznym
a/ dyskietka, płyta CD – do 10 stron A4
4,00 zł
b/ dyskietka, płyta CD – z każdą następną A4
0,50 zł
3/ pliki komputerowe przesłane emeilem
a/ do 10 stron A4
2,00 zł
b/ za każdą następną A4
0,25 zł
3. Kalkulacja opłat stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Opłaty są powiększane o podatek VAT, a wnioskodawca dokonuje ich
na podstawie faktury VAT wystawionej przez Urząd Gminy.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy
nr 58/Or/06 z dnia 6.12.06

Kalkulacja
opłat za przekształcenie informacji publicznej

1. Średnia godzina pracy urzędnika samorządowego – 2.520,- zł : 176 =
14,20 zł tj. 1 minuta pracy wynosi zatem - 0,24 groszy.
2. Dla przekształcenia informacji pracownik zużyje 3 minuty związane z
odszukaniem dokumentu, wykonanie kserokopii, wpięcie do akt = 0,72
grosze.
3. Koszty 1 kartki papieru, zużycie i energia kserokopiarki = 0,28 groszy.
4. Koszt średni dyskietki, płyty CD, naniesienie dokumentu na nośnik, praca
komputera = 1,70 zł
5. Przekształcenia dokumentu dokonuje pracownik w terminie do 7 dni od
dnia wpływu wniosku.
6. Przekształconą informację publiczną wnioskodawca może uzyskać po
okazaniu dowodu wniesienia opłaty w terminie do 14 dni od dnia złożenia
wniosku.
7. Jeżeli wnioskodawca wniesie o przesłanie informacji drogą pocztową to
do kosztów doliczana jest opłata wysyłki wg cennika usług pocztowych –
list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

