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w spQwig łpfuwrdzeIi'

gy't.nu badrnit funkcjolNaDtt k'r.bgu uśtug
ł UPędui. ]\łi.jlkim s L.|uy}Ti..

Na podslawićań' 33 us1ałyf dnia8 tae l99o rcku o sfuoŹądzie gniu}m (Df'
U' z 2001r Nr 142,Doz' ]59l z Ńuiejszyni ,nifumi) ,az{oum' co 6Ępuje:
lil
cel€m f peMiąia ciągł€go dostona1diakataloguusługpodkąl€n potzeb i ocz€liwan
klidi'w UŹdu Miejsti€go łplołldm
systm badmia jego ńbtcj@owmia'

s2
cel€n póładz€n]a badmia,o klóÓln nÓm w $ l povołujęzs!ć'ł w słładzie:
' Pmrcdliczący z€spolu - sekEt.Ź Miejski,
. człon€kzćspołu. PmcoMikm slanowisk!pńcy ds.obŚfugisekJeldbfu
i adnilisracyjnych,
. człorekzespołu pieMik na steowisku pley dŚ' ewidęncjidfiałalrośĆi
sospodeej, promocjii gospod&kikombalnej.
. cżorek zeŚpob - ptcoMit nt gt.lołislo pracyds.i'foma'ki i 9prawobrcmyc}'
$3
1' Pżednioteń bad{io lależyobjąć:
l) wzyslkie s'E*7 ophfue w fomi€ k.it ugug,
b) zhts i częstoi|iwość
$ystęPo@ia spń% ktoE dotychca nie byłyoPiŚee w
2. B€daie nateżyplowadzić@ szyslkich administracyjnych
steo*iska€h Facy w
L Badmiemnależyobjąćkliolów UŹędU.

1' cel€n fbadfui€ opinii pl&oMików ń n!*cjonowoia kablogu uśbgmleży:
a) posłŹyć się alkieĘ hóEj \zór ołEślazdąmik Nr l do @adai!.
b) prewa&ićedlĘ dohnenlrcji prcWdanej na Ś|enowiskac!prey w fŹto€Śie pisb
vysyłeych do k|ientów,vzyMjących do fIożoia wyjaśnień'mp€trielia bńków w
9kładfuyc!podeiach,zqdfuiacn'miosl*ch.
9 f]id{ lniom&je nt fulr.cjonowia kataloguusfugm spod{eieh !ńcomiczych'
2' opfuięklientówUlzędunl. frbłcjonowia kata]ogulsfug naleź'Prcwa&ić]
a) w fomie wTiadó\ posłucljącŚię kłeslionaiugen, kórego wz'.;k€$a załącaik
b) @]fu syŚtemalycaegoapćMjm'a kli€ffom U.zędu ł}EżfuiaoDinji nt'
ńb]'ciom\@'a kado$ usłUgfu eży udostępnić
\ł@ tfu
usfuganłjąę.kl'Ej
wó! ola€ś]źzałąchik Nr 3 do z.nądzenia'

s5
l' Po p@!'rcwdaiu badmiańb|cjonowia kal'logu słus należy|
!) opl&owaćj€go$Fild'
b) sfomułować
Mioski,
c) ł!reWdzić dziatfuiatolygują.e'
2' zadmia vrmimione w s 5 pk l należyNytoaó w &minie t4 {t!i od atońaenia

56
l' Badaie' o ldóryn nowa w $ l naleŹyploMdzić v ciągunajb]iższych
dwóch lal co
rckq a laĘpn€ w ależlości od Ża}resudokon'Mlych nim, |ecz nb fuĄ,iei fi,ż
2. w200órekunaleź7 PŹeprowadzjćbadeić i łlo\tdzić

działmiatorygującedo30

] w lala.h n'sĘpDychna]eŹyprosadfic bJdmld v?rcwad'rc dfialo'a \oryguJącĘ
do
'

s7
1' syslen badfuianożeulecnÓdyfikeji !o ł?ciągnięciuuioŚków z badaia
ttrf@rcwadzon€gow 2006rcIo i w latacLfutępnych'
2' vprołattrei. mim do systeń! n6tq[j€ %Źąd*trien BmiŚlt.za'
$8
zż Eali@ję 7^24mja Ódposj€dzialny jeŚt selśete Miejski'
$9
zażcaie

wchotlziw zyci€ z dlim podjęcia

.|'*d'n

