
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa klienta w jednostkach administracji

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.68

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.68-01-01_zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Spis spraw
R.1.1 wpisany rok: 2019
R.1.2 referent: numer PESEL zdaj ącego
R.1.3 symbol komórki organizacyjnej: WSA
R.1.4 oznaczenie teczki: 5010 
R.1.5 tytuł teczki: Prowadzenie i obsługa rejestru wyborców
R.1.6 wpisany numer sprawy: 3

R.1.7
sprawa: wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny 
merytorycznie)

R.1.8 od kogo wpłynęło pismo: Ewelina Białkowska
R.1.9 pismo z dnia: 4.01.2019 lub 4 stycznia 2019 lub 2019-01-04
R.1.10 data wszcz ęcia sprawy: 7.01.2019 lub 7 stycznia 2019 lub 2019-01-07 

R.2 Rezultat 2: Decyzja administracyjna w przedmiotowej  sprawie
R.2.1 oznaczenie organu wydającego decyzję: Prezydent Miasta Torunia 
R.2.2 adres organu: ul. Wały gen. Sikorskiego 8; 87-100 Toru ń

R.2.3 znak sprawy: WSA.5010.3.2019

R.2.4 w prawym górnym rogu pisma uzupełniony zapis dotyczący miejscowości sporządzenia pisma: Toruń

R.2.5
podstawa prawna wynikająca z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy: art. 20 § 1. 
lub art. 20

R.2.6
podstawa prawna wynikająca z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: 
art. 104 

R.2.7
orzekam: o wpisaniu Pani Eweliny Białkowskiej  nr PESEL 90031506545  do rejestru wyborców w części A  
pod adresem stałego zamieszkania  ul. Wiosenna 25 m. 14 lub 4 (dopuszcza się zapis: ul. Wiosenna 
25/14  lub ul. Wiosenna 25/4 ) 87-105 Toruń

R.2.8
uzasadnienie: wnioskodawczyni spełnia warunki okre ślone Kodeksem wyborczym, stałego 
zamieszkania na obszarze miasta Torunia (dopuszcza się inne sformułowanie  poprawne merytorycznie) 
lub odst ąpienie od uzasadnienia decyzji na podstawie art.107  § 4 Kpa

R.2.9
w pouczeniu wpisano - nazwę środka prawnego, który przysługuje wnioskodawcy: reklamacja   oraz nazwę 
organu, do którego wnosi się reklamację: Prezydent  Miasta Torunia

R.2.10 aa
R.3 Rezultat 3: Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rej estru wyborców

R.3.1 miejscowość i data: Toruń, 9 stycznia 2019 r . lub  9.01.2019 

R.3.2 nadawca: wskazanie siedziby organu: w Toruniu /Torunia

R.3.3 odbiorca:  wskazanie siedziby organu: we Włocławku / lub Włocławka

R.3.4
nazwisko i imię/imiona: Białkowska  Ewelina ; syn/córka: Tadeusza ; data urodzenia: 15.03.1990 lub 15 
marca 1990 

R.3.5 ostatnio*/zameldowany(-na) na pobyt stały w*: skre ślony wyraz "ostatnio"
R.3.6 gmina (miasto, dzielnica): Włocławek
R.3.7 ulica: Makowa ; nr domu: 3 ; nr mieszkania: niewypełnione lub ––

R.3.8
został(a) wpisany(-na) na swój wniosek dnia: wpisana data sporządzenia decyzji  9.01.2019 r.
lub 9 stycznia 2019 r.

R.3.9 rejestr wyborców w: gmina (miasto, dzielnica)  Toruń 

R.3.10 ulica: Wiosenna ; nr domu: 25

R.4 Rezultat 4: Metryka sprawy
R.4.1 oznaczenie sprawy: WSA.5010.3.2019 lub 7.01.2019 lub 7 stycznia 2019 lub 2019-01-07
R.4.2 tytuł sprawy: wpisanie do rejestru wyborców w cz ęści  A

R.4.3
data podjętej czynności: 7.01.2019 lub 7 stycznia 2019 lub 2019-01-07 
określenie podejmowanej czynności: rejestracja wniosku  (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny 
merytorycznie);                                                                                                                  

R.4.4
data podjętej czynności:  9.01.2019 lub 9 stycznia 2019 lub 2019-01-09  
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie decyzji lub wydanie decyzji  (dopuszcza się 
równoważny zapis, poprawny merytorycznie);  

R.4.5
data podjętej czynności: 9.01.2019  lub 9 stycznia 2019 lub 2019-01-09
określenie podejmowanej czynności: sporz ądzenie  Zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestr u 
wyborców  (dopuszcza się równoważny zapis, poprawny merytorycznie)                                                                     
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