
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY – Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach 

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 

organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji kultury 
nadany w 
systemie 

informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię 
I nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1. 20.05.2012r. Gminny 
Ośrodek 
Kultury w             
Sieroszewicach 
 

Rozwijanie 
działalności 
kulturalnej na terenie 
gminy, 
organizowanie 
różnorodnych form 
edukacji kulturalnej  
i wychowania przez 
sztukę, stwarzanie 
warunków dla 
amatorskiego ruchu 
artystycznego, kół  
i klubów 
zainteresowań, sekcji 
i zespołów, 
organizacja spektakli, 
koncertów, festiwali, 
wystaw, odczytów, 

Sieroszewice  
ul. Ostrowska 
49 
63-405 
Sieroszewice 

Gmina Sieroszewice, 
Uchwała Nr 
XXIII/154/2005 Rady 
Gminy Sieroszewice  
z dnia 21 czerwca 2005 
roku w sprawie 
podziału Gminnego 
Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej  
w Sieroszewicach na 
dwie odrębne 
samorządowe 
instytucje kultury: 
Gminny Ośrodek 
Kultury  
w Sieroszewicach  
i Gminna Biblioteka 
Publiczna  

  ______ Nr 
identyfikacyjny: 
300077358 
nadany dnia 
07.07.2005 roku 

____ Joanna 
Glapiak 



imprez artystycznych, 
rozrywkowych             
i turystycznych, 
działalność 
konsultacyjno – 
instruktażowa, 
koordynacja 
działalności na 
terenie gminy  
w zakresie organizacji 
imprez kulturalnych 
 

w Sieroszewicach  

 

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 20.05.2012 r.  Statut Gminnego Ośrodka 
Kultury przyjęty uchwałą Rady 
Gminy Nr XXIII/155/05 został 
złożony do rejestru Instytucji 
kultury  

Dyrektor instytucji:  
Jerzy Pawłowski  

 
 
_______________ 

 
 
_________________________ 

 
 
_________ 

Joanna 
Glapiak  

 

 

 



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 20.05.2012 r.  Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 141/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 
marca 2012 roku  

 
____________________ 

 
_____________________ 

Joanna Glapiak  

2 16.03.2013 r.  Sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 248/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 
marca 2013 roku 

 
___________________ 

 
____________________ 

Joanna Glapiak  

3 21.03.2014 r. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 363/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 
marca 2014 roku 

 
___________________ 

 
____________________ 

Joanna Glapiak 

4 25.10.2016 r. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 54/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 
kwietnia 2015 roku 

 
___________________ 

 
____________________ 

Grażyna Anioł 

5 25.10.2016 r. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 142/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 
marca 2016 roku 

 
___________________ 

 
____________________ 

Grażyna Anioł 

6 15.03.2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 243/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 
marca 2017 roku 

 
___________________ 

 
____________________ 

Grażyna Anioł 

7 15.03.2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok zostało 
złożone do rejestru i zatwierdzone Zarządzeniem 
Nr 348/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 
marca 2018 roku 

___________________ _____________________ 

Grażyna Anioł 



 

 

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 

 
 

     

 


