Nazwa rejestru, ewidencji, Podstawa
prawna i cel utworzenia rejestru
publicznego
Rejestr Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia Żłobków i Klubów
Dziecięcych prowadzących działalność
na terenie miasta i gminy Bogatynia
prowadzony na podstawie art. 26
ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 75)

Wydział, zakres działania oraz osoba
odpowiedzialna za prowadzenie
rejestru
Wydział Edukacji Kultury i Sportu
tel. 75 77 25 234
e-mail : edukacja@bogatynia.pl
Agnieszka Jakiel – Inspektor ds.
edukacji

Rejestr Instytucji Kultury

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Izabela Mereżyńska
Tel. 75 77 25 232
Email: edukacja@bogatynia.pl

Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 roku w sprawie
sposobu prowadzenia i udostępniania
rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012
roku, poz. 189)

Zakres podstawowych informacji
zgromadzonych w rejestrze

Sposób udostępnienia informacji w
rejestrze

Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz
siedzibę lub adres podmiotu
prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy;
2) numer NIP podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub
klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu
prowadzenia żłobka lub klubu
dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka
lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer
telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie
dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka
lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub
dziecięcy jest dostosowany do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych lub
wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie
dziecięcym.
Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia - w
rejestrze wpisuje się w odrębnych
rubrykach następujące dane i
informacje:

1. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w
wieku do
lat 3 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75) –
rejestr jest jawny i podlega publikacji w
Biuletynie Informacji Publicznej gminy
prowadzącej rejestr.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia
się przez otwarty dostęp do zawartości
rejestru.
3. Udostępnianie danych zawartych w
rejestrze w formie, o której mowa art.27
ust.2 ustawy (poprzez otwarty dostęp do
zawartości rejestru), jest bezpłatne i
odbywa się przez stronę Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(Rejestr Żłobków )

1) rubryka pierwsza - numer wpisu do
rejestru;
2) rubryka druga - datę wpisu do rejestru
oraz daty kolejnych wpisów;

1.

2.

Dane z rejestru podlegają
udostępnieniu w trybie i na
zasadach określonych w
Rozporządzeniu Ministra Kultury i
Dziedzictwa narodowego z dnia
26.01.2012 r. w sprawie sposobu
prowadzenia i udostępniania
rejestru instytucji kultury.
Dane zawarte w rejestrze
udostępnia się przez:

3) rubryka trzecia - pełną nazwę
instytucji kultury wynikającą ze
statutu;
4) rubryka czwarta - skróconą nazwę
instytucji kultury, jeżeli jej
używanie przewiduje statut;
5) rubryka piąta - siedzibę i adres
instytucji kultury;
6) rubryka szósta - oznaczenie
organizatora instytucji kultury;
7) rubryka siódma - oznaczenie
podmiotu, z którym organizator
wspólnie prowadzi instytucję
kultury;
8) rubryka ósma - akt o utworzeniu
instytucji kultury;
9) rubryka dziewiąta - akt o nadaniu
statutu instytucji kultury.

- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydawanie odpisów z rejestru albo
księgi rejestrowej.

