Rejestr instytucji kultury i sposób udostępniania danych w nim zawartych, dla których organizatorem jest
Gmina Poczesna:
1. Zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.
w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) rejestr,
informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Wpisowi do Rejestru podlegają dane określone w ww. przepisach prawa dotyczące niżej wymienionych
samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Poczesna:
• Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej
• Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty i bezpłatny dostęp do zawartości rejestru przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Poczesna,
2) wydanie odpisu z rejestru albo z księgi rejestrowej.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji
kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto
zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis
pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść
aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
6. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i
podlega opłacie, zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo kopię dowodu
zapłaty wraz z wnioskiem. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji
bankowej.
Opłatę należy uiścić na rachunek Gminy Poczesna.
Nr rachunku: 15 8260 0006 2000 0000 2176 0001 Bank Spółdzielczy w Poczesnej.
7. Odpis przekazuje się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we
wniosku przesyłką poleconą, osobiście wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej za pisemnym
potwierdzeniem odbioru lub w postaci dokumentu elektronicznego.
Wysokość opłaty skarbowej: 5,00 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.
Dane teleadresowe instytucji kultury:
Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
tel. +48 34 327 40 78
e-mail: goksirpoczesna@wp.pl
www.kulturapoczesna.pl
Gminna Biblioteka Publiczna w Poczesnej
ul. Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna tel. +48 34 327 41 11
e-mail: bibliotekapoczesna@interia.pl
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Poczesna prowadzony jest przez pracownika
zatrudnionego na stanowisku inspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej, ochrony zdrowia kultury i
rekreacji w Referacie Spraw Społeczno - Obywatelskich Urzędu Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-462
Poczesna, tel. 34 3274-116 wew. 3.
Opracowała:
Agata Tronina
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej,
ochrony zdrowia, kultury i rekreacji
Poczesna, dnia 28.11.2019r.

