
 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 Prowadzona 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)  

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBANIU 

Numer wpisu do rejestru: 3/2007  

 

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 

organiza- 

-tor 

wspólnie 

prowadzi 

instytucję 

kultury 

Cyfrowy 

identyfikator 

instytucji kultury 

nadany w 

systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię  

i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 29.10.2007r.  Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Lubaniu 

 

GBP w 

Lubaniu 

Działalnośc 

biblioteki służy 

zaspokojeniu 

zróżnicowanych 

potrzeb 

czytelniczych: 

edukacyjnych, 

informacyjnych 

ogólnokulturow

ych, 

samokształceni

owych i 

poznawczych. 

W tym celu 

wykorzystuje 

się księgozbiór, 

czasopisma, 

Lubanie 17, 

87-732 

Lubanie 

Gmina Lubanie 

 

Uchwała nr 

X/51/07 Rady 

Gminy Lubanie 

z dnia 29 

października 

2007r. W 

sprawie 

utworzenia 

gminnej 

instytucji 

kultury pod 

nazwą „Gminna 

Biblioteka 

Publiczna” oraz 

nadania jej 

________

_ 

REGON: 

340384141 

 

 

 

PKD: 

9101A 

Działalność 

bibliotek 

-------------- Kamila Hołtyn 



dokumenty 

elektroniczne 

oraz zasoby 

sieci Internet. 

statutu.  

 

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 

statutu 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

instytucji 

kultury i jego 

zastępców lub 

oznaczenie osoby 

fizycznej lub 

prawnej, której 

powierzono 

zarządzanie 

instytucją 

kultury 

Imiona i nazwiska 

pełnomocników 

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 29.10.2007r. Uchwała nr X/51/07 

Rady Gminy Lubanie 

z dnia 29 października 

2007r. W sprawie 

utworzenia gminnej 

instytucji kultury pod 

nazwą „Gminna 

Biblioteka Publiczna” 

oraz nadania jej 

statutu.  

Renata Matusiak 

Kierownik  

Główny Księgowy 

– Zdzisława 

Przekwas do 

dysponowania 

środkami na 

rachunku 

bankowym 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w 

Lubaniu, 

Magdalena 

Maklakiewicz do 

przekazywania 

dokumentów 

ubezpieczeniowych 

oraz dokumentów 

korygujących do 

Zakładu 

Ubezpieczeń 

Społecznych 

------------------  Kamila Hołtyn 



      .  

 

 

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 23.02.2009r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2008 

złożono dnia 23.02.2009r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

2 05.02.2010r.

. 

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2009 

złożono dnia 05.02.2010r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

3 10.02.2011r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2010 

złożono dnia 10.02.2011r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

4 19.01.2012r Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 

złożono dnia 19.01.2012r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

5 18.01.2013r Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2012 

złożono dnia 18.01.2013r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

6 08.01.2014r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2013 

złożono dnia 08.01.2014r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

7 19.01.2015r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 

złożono dnia 19.01.2015r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

8 14.01.2016r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015 

złożono dnia 14.01.2016r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

9 09.01.2017r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 

złożono dnia 09.01.2017r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

10 17.01.2018r. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 

złożono dnia 17.01.2017r. 

------------------- -------------- Kamila Hołtyn 

 

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 
      

 

 

 

        


