
Informacja o sposobie prowadzenia i udostępniania Rejestru instytucji kultury  

Rejestr instytucji kultury dla  których organizatorem jest Rada Gminy w Rozdrażewie jest prowadzony na podstawie art.14 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012 r. poz 406 ze zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem 
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), które weszło w życie 21 maja 2012r. 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultur, dla których organizatorem jest Rada Gminy w Rozdrażewie: 

1. Rejestr instytucji kultury prowadzi pracownik ds. kadr i płac  w Urzędzie Gminy Rozdrażew, tel. 62 72 21 305. 

2. Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych, zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu  Gminy  Rozdrażew. 

3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez: 

 otwarty dostęp do zawartości rejestru 
 wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej. 

4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Rozdrażew. 

5.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w biurze nr 2 od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00             do 15.00. 

6. Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

7. Odpis z Rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. 

8. 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. 



9. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 

 
 
 
 
 
 
 

REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY  PROWADZONYCH PRZEZ  GMINĘ   ROZDRAŻEW 
 

Numer  
wpisu 

do 
rejestru 

Data 
wpisu do 
rejestru 

oraz, daty 
kolejnych 
wpisów 

Pełna  nazwa 
instytucji kultury 

Skrócona 
nazwa 

instytucji 
kultury 

Siedziba i 
adres instytucji 

kultury 

Oznaczenie 
organizatora 

instytucji 
kultury 

Oznaczenie 
podmiotu z 

którym 
organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucje 

kultury 

Akt o utworzeniu 
instytucji kultury 

Akt o nadaniu statutu 

1. 16.11. 
1993 r. 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Rozdrażewie 

-------- ul. Rynek 3      
63-708 
Rozdrażew 
 

Rada Gminy 
Rozdrażew 
 

----- Utworzona na 
mocy Dekretu z 
dnia 17.04.1946 r. 

Uchwała Rady Gminy Nr 
XXVII/150/93 
z dn. 10.11.1993 w sprawie 
nadania statutu  Bibliotece 
Publicznej w Rozdrażewie 
Uchwała Rady Gminy Nr 
XIX/95/2001 
z dn. 7.03.2001 w sprawie 
ustalenia statutu Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 
Rozdrażewie Uchwała 
Rady Gminy Nr 
XXV/134/2009 



 
 
 
 
 
 
 
 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 
 
 

Numer wpisu do rejestru: 1 
 

z dn. 27.02.2009 w sprawie 
nadania statutu Gminnej 
Bibliotece Publicznej w 
Rozdrażewie 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data 
wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Pełna i skrócona 
nazwa instytucji 

kultury 

Przedmiot działalności instytucji 
kultury  

Siedziba i 
adres instytucji 

kultury 

Oznaczenie 
organizatora i aktu o 
utworzeniu instytucji 

kultury 

Nazwa 
podmiotu, 
z którym 

organizato
r wspólnie 
prowadzi 
instytucje 
kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji 
kultury 

nadany w 
systemie 

informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię i 
nazwisko 

pełnomocnik
a 

organizatora 
dokonująceg

o wpisu 



1. 20.08. 
2012r. 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna w 
Rozdrażewie 

-gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i ochrona  
materiałów bibliotecznych, 
-udostępnianie zbiorów na miejscu, 
wypożyczanie na zewnątrz, 
prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej, 
-organizowanie czytelnictwa i 
udostępnianie materiałów 
bibliotecznych mieszkańcom 
Gminy, 

  -współdziałanie z innymi  
        bibliotekami i instytucjami kultury  
ury w zakresie rozwijania 
        czytelnictwa i zaspokajania 

 potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczności Gminy, 
- tworzenie i udostępnianie baz  

       danych katalogowych, 
        bibliograficznych i  
        faktograficznych,  

 - organizowanie i prowadzenie 
różnych form pracy z czytelnikami, 
służących popularyzacji książki, 
sztuki i nauki oraz upowszechnianiu 
dorobku kulturalnego Gminy 

63-708 
Rozdrażew 
 ul. Rynek 3 

Rada Gminy 
Rozdrażew 
Statut nadany  
Uchwałą Rady 
Gminy Nr 
XXV/134/2009 
z dn. 27.02.2009 

----- Regon 
300855620 

 Halina 
Bieganek 

          

          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja o złożeniu do 
rejestru statusu 

Imię i nazwisko 
dyrektora 

inwestycji kultury i 
jego zastępców lub 
oznaczenie osoby 

fizycznej lub 
prawnej, której 

powierzono 
zarządzanie 

instytucja kultury  

Imiona i 
nazwiska 

pełnomocnikó
w instytucji 

kultury 
uprawnionych 

do 
dokonywania 

czynności 
prawnych w 

imieniu 
instytucji oraz 

zakres ich 
upoważnień 

Nazwa oraz 
siedziba 

wyodrębnionych 
jednostek 

organizacyjnych 
instytucji kultury i 

ich cyfrowe 
identyfikatory 

nadane w systemie 
informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

1. 20.08.2012r. Statut nadany Uchwałą 
Rady Gminy Nr 

Dyrektor  
Alicja Banaszek 

   Halina Bieganek 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dział III – Mienie instytucji kultury 

1 2 3 4 5 6 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja o złożeniu do 
rejestru rocznego 

sprawozdania 
finansowego 

Informacja o obciążeniu 
środków trwałych instytucji 

kultury ograniczonymi 
praw3ami rzeczowymi  

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

1. 20.08.2012r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2011r. 
złożono 29.03.2012r. 

  Halina Bieganek 

XXV/134/2009 
z dn. 27.02.2009r 

        
        
        



2. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2012r. 
złożono 28.02.2013r. 

  Halina Bieganek 

3. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2013r. 
złożono 25.03.2014r. 

  Halina Bieganek 

4. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2014r. 
złożono 28.02.2015r. 

  Halina Bieganek 

5. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2015r. 
złożono 22.03.2016r. 

  Halina Bieganek 

6. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2016r. 
złożono 30.03.2017r. 

  Halina Bieganek 

7. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2017r. 
złożono 15.02.2018r. 

  Halina Bieganek 

8. 10.02.2020r. 
 
 

Sprawozdanie z 
wykonania  planu 

finansowego za 2018r. 
złożono 28.02.2019r. 

  Halina Bieganek 

      

 
 
 
 



 
 
 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 

Numer 
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 wpisu 

      

      

 
 

 


