
Nazwa 
kwalifikacji:

Obsługa klienta w jednostkach administracji

Oznaczenie 
kwalifikacji:

A.68

Numer 
zadania:

01

Kod 
arkusza:

A.68-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                                                

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie oraz następujace sposoby 
zapisania daty: 09.01.2017 lub 9.01.2017 lub 9 stycznia 2017 lub 2017-01-09)

R.1 Rezultat 1:  Spis spraw

R.1.1 wpisany rok: 2017
R.1.2 referent - numer PESEL zdaj ącego
R.1.3 symbol komórki organizacyjnej: BEL
R.1.4 oznaczenie teczki: 5343
R.1.5 tytuł teczki: Sprawy meldunkowe
R.1.6 wpisany numer sprawy - 1

R.1.7
sprawa: wniosek o wymeldowanie w drodze decyzji administrac yjnej Zbigniewa 
Kowalczyka lub wniosek o wymeldowanie w drodze decy zji administracyjnej 
lub wymeldowanie  w drodze decyzji administracyjnej  

R.1.8 od kogo wpłynęło pismo: Danuta Siodlarska
R.1.9 pismo z dnia: 09.01.2017 
R.1.10 data wszczęcia sprawy: 09.01.2017 

R.2 Rezultat 2:  Wezwanie do usuni ęcia braków we wniosku
R.2.1 nazwa urzędu: Urząd Miejski w Wałbrzychu
R.2.2 znak sprawy: BEL.5343.1.2017
R.2.3 imię i nazwisko wnioskodawcy: Danuta Siodlarska
R.2.4 adres wnioskodawcy:  ul. Górnicza 20,  58-300 Wałbrzych
R.2.5 podstawa prawna: art. 64 § 2

R.2.6
wezwanie wnioskodawcy w celu usunięcia braków w zlożonym: wniosku  o wymeldowanie 
w drodze decyzji administracyjnej  z dnia  09.01.2017 

R.2.7
wymagane dokumenty: dokument stwierdzaj ący tytuł prawny do lokalu, dowód 
osobisty lub inny dokument pozwalaj ący na ustalenie to żsamości

R.2.8 termin okazania dokumentów: 7 dni lub siedmiu dni

R.2.9
miejsce wezwania: Urząd Miejski w Wałbrzychu, Biuro Ewidencji Ludno ści
i Dowodów Osobistych ul. Kopernika 2, 58 - 300 Wałb rzych

R.2.10 podpis: PESEL zdającego
R.3 Rezultat 3:  Decyzja administracyjna w przedmiotowe j sprawie

R.3.1 nazwa organu:  Prezydent Miasta Wałbrzycha 
R.3.2 adres organu: Plac Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych

R.3.3 data sporządzenia decyzji: 9 stycznia 2017 

R.3.4 znak sprawy: BEL.5343.1.2017

R.3.5
orzekam: wymeldowa ć pana Zbigniewa Kowalczyka z miejsca pobytu stałego  
ul. Górnicza 20, 58-300 Wałbrzych                                                                                        

R.3.6
uzasadnienie decyzji: pan Zbigniew Kowalczyk opu ścił miejsce pobytu stałego, nie 
mieszka ju ż 15 lat albo nie przebywa powy żej 3 miesi ęcy  i nie dopełnił obowi ązku 
wymeldowania 

R.3.7 pouczenie: odwołanie zgodnie z obowi ązującym trybem odwoławczym
R.3.8 podpis i pieczęć organu wydającego decyzję: niewypełnione
R.3.9 otrzymują: Zbigniew Kowalczyk ul. Reymonta 15 m. 2,  58 - 300 Wałbrzych
R.3.10 otrzymują: aa lub a.a. lub a/a lub ad acta 

R.4 Rezultat 4:  Metryka sprawy
R.4.1 oznaczenie sprawy: BEL.5343.1.2017 lub 09.01.2017 
R.4.2 tytuł sprawy: wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej 

R.4.3

data podjętej czynności: 09.01.2017 
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                                                                         
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku;                                                                           
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność 
(rejestracja wniosku): BEL.5343.1.2017  lub 09.01.2017

R.4.4

data podjętej czynności: 09.01.2017 
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego;                                                                
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie wezwania lub wezwanie;                                                                                   
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność 
(sporządzenie wezwania lub wezwanie): BEL.5343.1.2017  lub 09.01.2017

R.4.5

data podjętej czynności: 09.01.2017 
oznaczenie osoby podejmującej daną czynność: PESEL zdającego ;  
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie decyzji lub wydanie decyzji;                                                                           
wskazanie identyfikatora dokumentu w aktach sprawy, do którego odnosi się dana czynność 
(sporządzenie decyzji lub wydanie decyzji): BEL.5343.1.2017 lub 09.01.2017 
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