ZARZĄDZENIE Nr Or.I.15.2011

BURMISTRZA  OŻAROWA 
z  dnia  06 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia dodatkowych  opłat za udostępnianie informacji publicznej


            Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze  zm.),  


zarządza się, co następuje:


§1
 

1. Określa się wysokość dodatkowych kosztów związanych  z udostępnianiem  informacji publicznej w sposób i formie wskazanej we wniosku, za które Urząd Miejski w Ożarowie, zwany dalej ,,Urzędem” może pobrać opłatę  odpowiadającą wysokości tych kosztów.


§2 

1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
    1) przekształceniu informacji - należy przez to rozumieć zmianę rodzaju lub egzemplarza
nośnika:
        a) kopiowanie/drukowanie (udostępnienie informacji na nośniku papierowym),
b)	 skanowanie - przekształcanie informacji na nośniku papierowym w jej wersję elektroniczną,
c)	udostępnianie informacji na dyskietce/płycie CD/R/, 
    2) sposobie udostępnienia informacji - należy przez to rozumieć sposób dostarczenia
informacji do wnioskodawcy:
a)	udostępnienie informacji/dokumentów do wglądu bezpośrednio,
b)	przesłanie informacji pocztą elektroniczną,
c)	przesłanie informacji pocztą na wybranym nośniku.
    3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa w  ustawie  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze  zm.),  

§3 


1. Zryczałtowane koszty udostępnienia informacji publicznej przez ,,Urząd” w sposób określony we wniosku lub jej przekształcenia w formę wskazaną we wniosku wynoszą odpowiednio:

 1) Wydruk i ksero czarno –białe:
 
Lp.
Nazwa materiału
Format papieru z usługą
Wartość w zł
1.
papier
A4 - jednostronnie
0,30
2.
papier
A4 - dwustronnie
0,60
3.
papier
A3 – jednostronnie
0,60
4.
papier
A3 – dwustronnie
1,20



2) Przygotowanie informacji publicznej na nośniku:
 
Lp.
Nazwa nośnika
Nośnik elektroniczny z usługą
Wartość w zł
1.
dyskietka
zapis na dyskietce wraz z nośnikiem
2,00
2.
płyta CD-ROM
zapis na CD-RW wraz z nośnikiem
1,80


§4
 

Zasady i tryb udostępniania informacji publicznej określa ustawa z dnia 6 września 2001r.                        o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze  zm.).  
 

§5
 
1. ,,Urząd”  w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku            w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
2. Wpłaty należności,  o której mowa w ust. 1 można dokonać  gotówką w punkcie kasowym         Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ożarowie nr   12942300002001000531940001.   
                           
§6
 

Wykonanie Zarządzenia powierza się  kierownikom  referatów  Urzędu  Miejskiego w Ożarowie.


§7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



 	BURMISTRZ   OŻAROWA
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