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



KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 
 
 

Numer wpisu do rejestru: 1 
 

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  
ry w zakresie rozwijania 

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

       danych katalogowych, 
        bibliograficznych i  

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

          

          



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
XXV/134/2009 
z dn. 27.02.2009r 

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 

      

      

      

      

      

      



 
 
 

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 

      

      

 
 

 


