
Rejestr instytucji kultury 
 

Nazwa: Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest 

Gmina Leśnica 

 
Komórka organizacyjna prowadząca rejestr:  

Stanowisko Pracy ds. Kultury  

Urząd Miejski w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. 

 

Podstawa prawna prowadzenia rejestru: Rejestr instytucji kultury prowadzony jest na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 

2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 189). 

 

Sposób udostępniania danych. 

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są poprzez: 

1. otwarty dostęp do zawartości rejestru – udostępnianie danych odbywa się poprzez 

Biuletyn Informacji Publicznej i jest bezpłatne; 

2. wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej – udostępnianie danych następuje na 

pisemny wniosek.  

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe 

instytucji kultury.  

 

Opłatę skarbową za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej 

w wysokości 5 zł za każdą pełną lub zaczętą stronę (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) należy dokonać 

w kasie Urzędu Miejskiego w Leśnicy lub na konto Gminy Leśnica numer 87 8907 0008 2001 

0000 1313 0001. 

 

 

 



Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Leśnica  
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Leśnicki 

Ośrodek 

Kultury i 

Rekreacji w 

Leśnicy 

 ul. Powstańców  

Śląskich 1, 47-

150 Leśnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ul. Nad Wodą 

15, 47-150 

Leśnica 

Gmina 

Leśnica 

Nie występuje Uchwała Nr 

VIII/52/90 Rady 

Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 26 listopada 

1990 r. w sprawie 

utworzenia 

Leśnickiego Ośrodka 

Kultury i Rekreacji 

w Leśnicy 

Uchwała Nr 

VIII/53/90 Rady 

Miejskiej w Leśnicy 

z dnia 26 listopada 

1990 r. w sprawie 

statutu Leśnickiego 

Ośrodka Kultury i 

Rekreacji w Leśnicy 

 


