Zasady korzystania z rejestru instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Świętochłowice
na podstawie: art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 194) oraz rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury, a także art. 4 - Załącznik: cz. II, pkt 4,
oraz art. 8 i 12 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000,
z późn. zm.).
I. Wpisowi do rejestru podlegają dane określone w ww. przepisach dotyczące niżej wymienionych
instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Świętochłowice:
1. Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach,
2. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach,
3. Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
II. Rejestr prowadzi Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej, ul. Katowicka 54, 41- 600, Świętochłowice,
pokój 310, numer telefonu 32 349 18 47.
III. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1. otwarty dostęp do rejestru i księgi rejestrowej,
2. wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.
IV. 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.
V. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu
Informacji Publicznej organizatora lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania, tj.:
7.30 - 16.00 - poniedziałek,
7.30 - 14.00 - wtorek, środa, czwartek,
7.30 - 14.00 - piątek.
VI. Aby otrzymać poświadczony urzędowo odpis z rejestru albo z księgi rejestrowej, należy:
1. uiścić opłatę skarbową w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy ww. odpisu
w kasie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach tel. 32 349 18 47, ul. Katowicka 54
lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach dotyczące opłat skarbowych
nr 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635.
2. złożyć wniosek o otrzymanie poświadczonego urzędowo odpisu z rejestru albo z księgi
rejestrowej wraz z kopią dowodu wpłaty opłaty skarbowej wymienionej w pkt 1. w kancelarii
ogólnej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach. W przypadku wpłaty gotówką kopia dowodu
wpłaty winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem.
VII. 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.

