
 

 

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 

DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BĘDZINIE 

z dnia 7 września 2016 r. 

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U.2015.2058 j.t, Dz.U.2016.34 art. 5, Dz.U.2016.352 art. 32 z późn. zm.) w związku z ustawą 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 j.t. z późn. zm.), ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

Wprowadzam „Instrukcję w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Będzino"- 

zwaną dalej Instrukcją, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2.  

Wysokość opłat za nośniki informacji publicznej, na których udostępniana jest informacja publiczna w związku 

ze wskazanym sposobem udostępnienia określa Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 

w Będzinie  z dnia 7.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2016 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

z dnia 7 września 2016 r. 

 

 

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Będzinie 

§ 1.  

1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Gminy Będzino następuje 

poprzez: 

1) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie, 

2) udostępnianie na wniosek zainteresowanego, 

3) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych. 

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Będzinie jest udostępniana na wniosek. 

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie z dnia 7.09.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za 

udostępnianie informacji publicznej. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust.2 można złożyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej na adres: 

gok@bedzino.pl 

§ 2.  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  ponosi odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej, 

zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury. 

§ 4.  

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków  

o udostępnienie informacji publicznej. 

Wzór rejestru wniosków stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Rejestr prowadzi imiennie 

wyznaczony pracownik, który ponosi odpowiedzialność za: 

- kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków, 

- prowadzenie zbioru dokumentacji związanej z załatwieniem wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej, 

§ 5.  

1. Po otrzymaniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej oryginał rejestruje się w rejestrze wniosków o 

udostępnienie informacji publicznej, a następnie dekretuje się, w zależności od zakresu żądanych informacji, 

do wyznaczonych pracowników, 



 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2016 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Będzinie 

z dnia 7 września 2016 r. 

 

REJESTR WNIOSKÓW o udostępnienie informacji publicznej 

/wzór/ 

 
Data 

wpływu 

wniosku 

Imię, nazwisko i adres 

lub nazwa zgłaszającego 
Przedmiot wniosku 

Załatwiający wniosek 

(imię, nazwisko, komórek 

organizacyjna) 

Data 

załatwienia 

Sposób 

załatwienia 
Powiadomiono Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 


