
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)  

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBANIU 

Numer wpisu do rejestru: 4/2007 

 

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 08.04.2017r. Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Lubaniu, 

GOK 

Prowadzenie 

działalności w 

zakresie 

upowszechnia

nia kultury w 

szczególności: 

edukacja 

kulturalna i 

wychowanie 

przez sztukę, 

tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

amatorskiego 

ruchu 

artystycznego 

oraz 

zainteresowani

Lubanie 17, 

87-732 

Lubanie  

Gmina Lubanie 

 

 

________ REGON 

340384081 

 

 

 

-------------- Kamila Hołtyn 



e sztuką i 

wiedzą, 

kultywowanie 

regionalnych 

tradycji 

ludowych, 

tworzenie 

warunków dla 

rozwoju 

folkloru, a 

także 

rękodzieła 

ludowego i 

artystycznego, 

rozpoznawanie

, rozbudzanie i 

zaspakajanie 

potrzeb oraz 

zainteresowań 

kulturalnych i 

sportowych 

społeczeństwa, 

ze 

szczególnym 

uwzględnienie

m dzieci i 

młodzieży 

 

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 

Imiona i nazwiska 

pełnomocników 

instytucji kultury 

uprawnionych do 

dokonywania 

czynności 

prawnych 

w imieniu instytucji 

oraz zakres ich 

Nazwa oraz 

siedziba 

wyodrębnionych 

jednostek 

organizacyjnych 

instytucji kultury 

i ich cyfrowe 

identyfikatory 

nadane w 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 



zarządzanie 

instytucją 

kultury 

upoważnień systemie 

informacji 

statystycznej 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

08.04.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2017r. 

 

 

 

08.04.2017r. 

 

 

 

 

08.04.2017r. 

 

Uchwała nr X/52/07 

Rady Gminy Lubanie 

z dnia 29.10.2007r. 

Akt o utworzeniu 

samorządowej 

instytucji kultury- 

Gminny Ośrodek 

Kultury w Lubaniu 

  

Dyrektor GOK 

Krystyna 

Mrówczyńska 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor GOK 

Mirosław Niemczyk 

do 10.12.2014r. 

 

Pełniąca Obowiązki 

Dyrektora GOK od 

11.12.2014r. do 

30.06.2015r. 

 

Maja Kołtońska 

od 01.07.2015r. 

Dyrektor GOK 

 

 

-------------------  . Kamila Hołtyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamila Hołtyn 

 

 

 

Kamila Hołtyn 

 

 

 

 

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 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2008 rok 

złożono dnia 23.02.2009r. 

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

2 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2009 rok 

złożono 05.02.2010r. 

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

3 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 rok  

złożono dnia 10.02.2011r. 

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

4 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 rok 

złożono dnia 19.01.2012r. 

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

5 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok 

złożono dnia 17.01.2013r. 

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

6 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 rok 

złożono dnia 10.01.2014r. 

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

7 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 rok 

złożono dnia 16.01.2015r. 

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

8 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 rok 

złożono dnia 12.01.2016r. 

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

9 08.04.2017r Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 rok 

złożono dnia 10.01.2017r. 

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

10 17.01.2018r. Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 rok 

złożono dnia 17.01.2018r. 

----------------------- ----------------- 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 
      

 

 

 


