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Naczelnik Urzędu Celnego w Częstochowie w wyniku uchylenia przez organ drugiej instancji swojej
decyzji nr 333000-UPCR-055-1/2010/WD z dnia 25.11.2010r. w sprawie odmowy udzielenia Panu Pawłowi
Lechowskiemu zam. w Częstochowie przy ul. Średniej 11 informacji publicznej i przekazania jej do
ponownego rozpatrzenia stwierdza co następuje.
W dniu 02.11.2010r.
wpłynął
do Urzędu Celnego w Częstochowie wniosek Pana Pawła
Lechowskiego w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej : pełnego wykazu stanowisk
urzędniczych osób wykonujących w urzędzie funkcje publiczne wraz z imionami i nazwiskami tych osób .
Wykaz stanowisk urzędniczych został ustalony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
09.12.2009r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni
służbowych służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagradzania oraz szczegółowych zasad ustalania i
wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. Nr 211, poz.1630
z 2010r. ). Zgodnie z pkt XIV załącznika Nr 1 do ww. rozporządzenia dla urzędów celnych ustalono
następujące grupy stanowisk urzędniczych :
1.
stanowiska samodzielne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska: starszy kontroler
kontroli akcyzowej, inspektor kontroli akcyzowej, młodszy inspektor kontroli akcyzowej ,
2.
stanowiska specjalistyczne w służbie cywilnej , gdzie ustanowiono stanowiska : starszy komisarz
akcyzowy, komisarz akcyzowy, starszy inspektor akcyzowy , inspektor akcyzowy.
Mając na uwadze, iż funkcja publiczna wiąże się m.in. z podejmowaniem działań wpływających
bezpośrednio na sytuacje prawną innych osób lub łączy się co najmniej z przygotowaniem decyzji
dotyczących innych podmiotów jedyną osobą na stanowisku urzędniczym wykonującym funkcje publiczne
w tutejszym urzędzie jest Pan Henryk Kłok zajmujący w Referacie Akcyzy i Gier stanowisko młodszego
inspektora kontroli akcyzowej.
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