
KARTA USŁUG 

 

a) Nazwa usługi  

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych. 

b) Symbol 

055 - Techniczne wykonanie materiałów promocyjnych i wydawnictw oraz ich 

rozpowszechnianie.   

c) Wydział/Komórka 

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego. 

d) Opis sprawy 

Materiały promocyjno - informacyjne przekazywane są przez Wydział Promocji                            

i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w Żninie bezpłatnie wyłącznie 

realizatorom zadań mających szczególne znaczenie dla promocji Powiatu Żnińskiego 

oraz podmiotom realizującym projekty we współpracy ze Starostwem Powiatowym w 

Żninie, jeśli wynika to z umowy lub innych dokumentów. 

e) Kogo dotyczy 

Wnioski o przekazywanie materiałów promocyjno - informacyjnych mogą składać m.in. 

instytucje, podmioty gospodarcze, osoby prywatne. 
 

f) Wymagane dokumenty 

Przekazywanie materiałów promocyjno - informacyjnych w ilości do 5 egzemplarzy 

odbywa się za zgodą Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego bez 

konieczności wypełniania wniosku. Wydanie materiałów promocyjno - informacyjnych w 

ilości przekraczającej 5 egzemplarzy odbywa się na pisemny wniosek, który 

zamieszczony jest do pobrania na www.eboi.powiatzninski.pl lub dostępny w Wydziale 

Promocji i Rozwoju Lokalnego. 
 

g) Miejsce składania pism 

Wniosek składany jest w sekretariacie Starosty Żnińskiego - I piętro, pok. nr 19 lub drogą 

elektroniczną na adres promocja@znin.pl. 

 

h) Termin i sposób załatwienia 

Przekazanie materiałów promocyjno - informacyjnych w ilości do 5 egzemplarzy odbywa 

się niezwłocznie po uzyskaniu zgody Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju 

Lokalnego za pokwitowaniem odbioru. W ilości przekraczającej 5 egzemplarzy 

przekazanie materiałów odbywa się na pisemny wniosek, po uzyskaniu zgody Starosty. O 
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decyzji przyznania bądź nieprzyznania materiałów Wnioskodawcy powiadamiani są 

drogą elektroniczną - e-mail bądź telefonicznie w terminie 5 dni od daty złożenia 

wniosku.  Materiały promocyjne odbierać można po uprzednim uzgodnieniu codziennie 

w godzinach pracy Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego Starostwa Powiatowego w 

Żninie (ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin). 
 

i) Opłaty 

Brak opłat. 

j) Podstawa prawna 

Art. 4 ust. 1. pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku. 
 

k) Tryb odwoławczy 

W przedmiotowej sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego. 
  

l) Inne informacje 

Szczegóły dotyczące wydawania materiałów promocyjnych znajdują się w regulaminie 

przekazywania materiałów promocyjno – informacyjnych. 

 

Agnieszka Szymańska – inspektor 

III piętro, pokój nr 46, tel. 52 303 11 00 wew. 21, e-mail: a.szymanska@znin.pl  

 

 

Wnioski i formularze: 

1. Regulamin przekazywania materiałów promocyjno – informacyjnych. 

2. Wniosek o przekazanie materiałów promocyjno – informacyjnych. 

3. Przykład wypełnienia wniosku o przekazanie materiałów promocyjno - informacyjnych. 
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 Imię i nazwisko Data i podpis 

Opracował: 
   

Zaopiniował: 
   

Zaakceptował: 
  

Zatwierdził: 
  

 

 

 

 

 

 


