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Dawid Durał , 2020-01-13

WNIOSEK

ZAPYTANIE ws terminu udostępnienia zbiorów Muzeum Historii Katowic w Internecie

Na podstawie art. 24  ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składam zapytanie ws. terminu udostępnienia 

zbiorów Muzeum Historii Katowic w internecie

Szanowny Panie Prezydencie

Z opisu pro jektu pod nazwą „Digitalizacja oraz udostępnienie on-line zbiorów Muzeum Historii Katowic” wynika, 

że ma zostać utworzona pracownia digitalizacji zbiorów oraz pełna digitalizacja wybranych obiektów 

muzealnych w celu udostępnienia ich on-line. Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 1 164 500 zło tych.

Zwracam się z zapytaniem na jakim etapie jest digitalizacja zbiorów Muzeum Historii Katowic (dalej: MHK) oraz 

kiedy zdigitalizowane zbiory, materiały i muzealia będą dostępne dla wszystkich w Internecie? Pismem FE-

I.0003.1.1.2019.BK FE-I.KW-000637/19 z dn. 16.10.2019 r. Pani Małgorzata Domagalska Zastępca Naczelnika 

Wydziału Funduszy Europejskich UM Katowice po informowała mnie, że „udostępnienie nastąpi najpóźniej 30 

kwietnia 2020 roku, zgodnie z terminem realizacji pro jektu” – czy ten termin jest nadal aktualny?

Proszę o  informację w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku

Dawid Durał

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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Podpis 1 UPO

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2020-01-13 08:12:00

PODPISUJĄCY

Nazwisko Durał

Imię Dawid

Drugie imię

ID konta ePUAP Duras82

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml

https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/1/5545272/weryfikacja.xml
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