……………………………………..
Imię i Nazwisko (instytucja)

…………………………………….
…………………………………….
(adres)

Burmistrz Miasta
Wysoke Mazowieckie

WNIOSEK
o odpis z rejestru instytucji kultury
Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26
stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury,
wnoszę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu pełnego/skróconego * z rejestru instytucji
kultury
Cel wydania: ……………………………………………………………………………….
UZASADNIENIE: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Odpis proszę przesłać* :
- na w/w adres
- elektronicznie na adres ……………….
- odbiór osobisty
……………………………………
(czytelny podpis wnioskodawcy )
Pisemne potwierdzenie odbioru:
Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z ……… stron/y
Data ………………

*- niepotrzebne skreślić

……………..…………………….
(czytelny podpis wnioskującego)

KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Numer wpisu do rejestru -

1/95

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury : Miejski Ośrodek Kultury
1

Nr
kolejny
wpisu

1

2

Data wpisu,
daty kolejnych
zmian

28.02.1995

3

Pełna i skrócona
nazwa instytucji
kultury

Miejski Ośrodek
Kultury - MOK

4

Przedmiot
działalności
instytucji kultury

Upowszechnianie
kultury,
biblioteka

5

6

7

8

Siedziba i adres
instytucji kultury

Oznaczenie
organizatora i
aktu o
utworzeniu
instytucji
kultury

Nazwa
podmiotu, z
którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

18-200 Wysokie
Mazowieckie,
ul. Ludowa 19

Miasto Wysokie
Mazowieckie
Zarządzenie
Naczelnika
Miasta i Gminy
w Wysokiem
Mazowieckiem
z dnia
28.04.1978 r.

000675933
----

9

10

Uwagi

Imię i
Nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpis

Henryk
Faszczewski

Dział II – Organizacja instytucji kultury: Miejskiego Ośrodek Kultury
1

2

3

4

5

6

7

8

Nr
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o
złożeniu do
rejestru
statutu

Imię i nazwisko dyrektora
instytucji i jego zastępców lub
oznaczenie osoby fizycznej lub
prawnej, której powierzono
zarządzanie instytucją kultury

Imiona i nazwiska
pełnomocników instytucji
kultury uprawnionych do
dokonywania czynności
prawnych w imieniu
instytucji oraz zakres ich
upoważnień

Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji statystycznej

Uwagi

Imię i Nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpis

1

28.02.1995

złożono

2

01.04.1999

złożono

3

01.02.2000

złożono

Zdzisława Tylenda dyrektor
Tomasz Śmigielski dyrektor
Małgorzata Sałęga –
dyrektor

Henryk
Faszczewski

------

------

……..

………

………

………

Waldemar
Modrzejewski
Waldemar
Modrzejewski

Dział III – Mienie instytucji kultury: Miejski Ośrodek Kultury
1

2

3

4

5

6

Nr
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych
zmian

Informacja o złożeniu do rejestru
rocznego sprawozdania finansowego

Informacja o obciążeniu środków
trwałych instytucji kultury
ograniczonymi prawami
rzeczowymi

Uwagi

Imię i Nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpis

1

27.03.2012

Złożono w dniu 27.03.2012

------

------

Waldemar
Modrzejewski

Dział IV –Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Miejski Ośrodek Kultury
1

2

3

4

5

6

Nr
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty kolejnych
zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub
likwidacji instytucji kultury

Imię i Nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i Nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpis

INFORMACJA
Sposób udostępniania danych z rejestru i księgi rejestrowej:
Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się przez stronę
Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – jest
odpłatne* i wydaje się każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
Odpis może być:
a) pełny zawierający treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej
b) skrócony zawierający treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres
wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo
osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być
przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach pracy Urzędu Miasta w Wysokiem
Mazowieckiem akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w pok. 12 – I
piętro.

* - urzędowe poświadczenie odpisu od każdej pełnej lub zaczętej strony wynosi 5 zł.
(podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz. U. Nr
225, poz. 1635 z późn. zm.)

4. Wzór wniosku o wydanie odpisu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji
Publiczne Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem
bip.um.wysmaz.wrotapodlasia.pl w zakładce – REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
lub przez stronę internetową Urzędu Miasta www.wysokiemazowieckie.pl odnośnik
BIP.

