
zŃąAzEnie Nr 29/2006
Bumisrrz Kalwym

f dnia 12 czrc 200ó r

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

Na podslawić ań' 33 us1ały f dnia 8 tae l99o rcku o sfuoŹądzie gniu}m (Df'
U' z 2001 r Nr 142, Doz' ] 59l z Ńuiejszyni ,nifumi) ,az{oum' co 6Ępuje:

cel€m f peMiąia ciągł€go dostona1dia
klidi'w UŹdu Miejsti€go łplołldm

l i l

katalogu usług pod kąl€n potzeb i ocz€liwan
systm badmia jego ńbtcj@owmia'

s2
cel€n póładz€n]a badmia, o klóÓln nÓm w $ l povołuję zs!ć'ł w słładzie:
' Pmrcdliczący z€spolu - sekEt.Ź Miejski,
. człon€kzćspołu. PmcoMikm slanowisk! pńcy ds. obŚfugi sekJeldbfu

i adnilisracyjnych,
. człorek zespołu pieMik na steowisku pley dŚ' ewidęncji dfiałalrośĆi

sospodeej, promocji i gospod&ki kombalnej.
. cżorek zeŚpob - ptcoMit nt gt.lołislo pracy ds. i'foma'ki i 9praw obrcmyc}'

$3

1' Pżednioteń bad{io lależy objąć:
l) wzyslkie s'E*7 ophfue w fomi€ k.it ugug,
b) zhts i częstoi|iwość $ystęPo@ia spń% ktoE dotychca nie były oPiŚee w

2.

L

B€daie nateży plowadzić @ szyslkich administracyjnych steo*iska€h Facy w

Badmiem należy objąć kliolów UŹędU.

1' cel€n fbadfui€ opinii pl&oMików ń n!*cjonowoia kablogu uśbg mleży:
a) posłŹyć się alkieĘ hóEj \zór ołEśla zdąmik Nr l do @adai!.
b) prewa&ić edlĘ 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 katalogu usfug m spod{eieh !ńcomiczych'
2' opfuię klientów Ulzędu nl. frbłcjonowia kata]ogu lsfug naleź' Prcwa&ić]
a) w fomie wTiadó\ posłucljąc Śię kłeslionaiugen, kórego wz'.;k€$a załącaik

b) @]fu syŚtemalycaego apćMjm'a kli€ffom U.zędu ł}EżfuiaoDinji nt'
ńb]'ciom\@'a kado$ usłUg fu eży udostępnić \ł@ tfu usfug anłjąę. kl'Ej
wó! ola€ś]ź załąchik Nr 3 do z.nądzenia'



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

56

l' Badaie' o ldóryn nowa w $ l naleŹy ploMdzić v ciągu najb]iższych dwóch lal co
rckq a laĘpn€ w ależlości od Ża}resu dokon'Mlych nim, |ecz nb fuĄ,iei fi,ż

2. w200órekunaleź7 PŹeprowadzjć badeić i łlo\tdzić działmiatorygujące do30

] w lala.h n'sĘpDych na]eŹy prosadfic bJdmld 
' 
v?rcwad'rc dfialo'a \oryguJącĘ do

s7
1' syslen badfuia noże ulec nÓdyfikeji !o ł?ciągnięciu uioŚków z badaia

ttrf@rcwadzon€go w 2006 rcIo i w latacL futępnych'
2' vprołattrei. mim do systeń! n6tq[j€ %Źąd*trien BmiŚlt.za'

$8

zż Eali@ję 7^24mja Ódposj€dzialny jeŚt selśete Miejski'

$9

zażcaie wchotlzi w zyci€ z dlim podjęcia

. |'*d'n


