
 

 
    

  

  

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dn. 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru 

instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz.189) 

  

 

  

  

  

 



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 

nazwa  

instytucji 

kultury  

Przedmiot 

działalności  

instytucji 

kultury  

Siedziba i adres 

instytucji 

kultury  

Oznaczenie 

organizatora i 

aktu o  

utworzeniu 

instytucji kultury  

Nazwa 

podmiotu, z 

którym  

organizator 

wspólnie  

prowadzi  

instytucję 

kultury  

Cyfrowy 

identyfikator 

instytucji 

kultury  

nadany w 

systemie  

informacji 

statystycznej  

Uwagi  Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora  

dokonującego 

wpisu  

1.  15.12.2016 r.  Gminna 

Biblioteka  

Publiczna w 

Sadkowicach  

Zaspokajanie i 

rozwijanie 

potrzeb 

czytelniczych 

społeczeństwa 

oraz  

upowszechnianie 

wiedzy i rozwój 

kultury  

Sadkowice 128, 

96-206 

Sadkowice  

- gminna jednostka 

organizacyjna 

kultury §2 Statutu 

uchwalonego 

Uchwałą Nr 22 

Rady Gminy 

Sadkowice z dnia 

10.11.1994 r. 

- placówka 

upowszechniania 

kultury 

§ 12 Statutu, 

Uchwała Nr 

XIII/57/04 Rady 

  ----------  REGON:  

000957519  

NIP: 

8351545261  

PKD: 9101A 

  --------  Barbara Gąsiorowska  



Gminy Sadkowice z 

dn. 29.03.2004 r. 

- instytucja kultury 

§ 3 ust. 3 Statutu 

przyjętego 

Uchwałą Nr 

VIII/54/07 Rady 

Gminy Sadkowice z 

dn. 30.05.2007 r.   

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury 

Numer kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty kolejnych 

zmian 

Informacja o 

złożeniu do 

rejestru statutu 

Imię i nazwisko 

dyrektora, kierownika 

instytucji i jego 

zastępców lub 

wyznaczenie osoby 

fizycznej lub prawnej, 

której powierzono 

zarządzanie instytucją 

kultury 

Imiona i nazwiska 

pełnomocników 

instytucji kultury 

uprawnionych do 

dokonania 

czynności prawnych 

w imieniu instytucji 

oraz zakres ich 

uprawnień 

Nazwa oraz 

siedziba 

wyodrębnionych 

jednostek 

organizacyjnych 

kultury i ich 

cyfrowe 

identyfikatory 

nadane w 

systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 



1.  16.12.2016 r. - gminna jednostka 

organizacyjna 

kultury §2 Statutu 

uchwalonego 

Uchwałą Nr 22 Rady 

Gminy Sadkowice z 

dnia 10.11.1994 r. 

- placówka 

upowszechniania 

kultury 

§ 12 Statutu, 

Uchwała Nr 

XIII/57/04 Rady 

Gminy Sadkowice z 

dn. 29.03.2004 r. 

- instytucja kultury 

§ 3 ust. 3 Statutu 

przyjętego Uchwałą 

Nr VIII/54/07 Rady 

Gminy Sadkowice z 

dn. 30.05.2007 r.   

Jadwiga Mleczarek  Bożena Grotek 

-prowadzenie 

księgowości  

Gminna Biblioteka 

Publiczna 

Sadkowice 128, 

96-206 Sadkowice 

 

REGON:  

000957519  

NIP: 8351545261   

----------  Barbara 

Gąsiorowska  

  

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  

prawami rzeczowymi  

Uwagi  Imię i nazwisko 

pełnomocnika  

organizatora  

dokonującego wpisu  



1 . Stan na 31.12.2015 r.  Zbiory biblioteczne 127190,53 zł.                       

Przedmioty nietrwałe 11267,90 zł.                         

Przedmioty trwałe 27460,19 zł  

______________  

  

         ____________  Barbara Gąsiorowska  

  

  

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  

            

  


