
!!!!! Układ graficzny, sposób prezentacji danych (tabelaryczny, opisowy, inny) uwzględnionych  

w odpisie pełnym z Rejestru Instytucji Kultury należy do organizatora !!! 

 Poniższy dokument stanowi tylko jeden z przykładów prezentacji danych z księgi rejestrowej. 

 

 

Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury (dla celów szkoleniowych) 

 dla Gminnej Biblioteki Publiczne w Misiowie prowadzony przez Gminę Błędów 

zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  

26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. 2012 poz. 189) 

 

Numer i data pierwszego wpisu do rejestru   :   3/1991 z dnia 21.06.1991 

 
Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty kolejnej 

zmiany 

Pełna i skrócona nazwa 

instytucji kultury i jej 

siedziba 

 

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 

nadany w 

systemie 

informacji 

statystycznej 

oraz uwagi 

Uwagi 

Imię  

i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego wpisu 

 

 

1 

 

 

02.01.2012 

 

Gminna Biblioteka 

Publiczna im. Marii 

Konopnickiej  

w Misiowie 

 

 

Udostępnianie zbiorów;        

Prowadzenie działalności 

informacyjno-bibliograficznej; 

Organizowanie czytelnictwa i 

udostępnianie materiałów 

bibliotecznych ludziom chorym 

i niepełnosprawnym 

 

 

 

ul. Mazowiecka 

3/12 

05-665 Misiów 

 

Rada Gminy 

Błędów 

 

Uchwała nr 

WO.XXX/91 

w sprawie 

organizacji GBP  

w Misiowie z dnia 

21.06.1991 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pieczęć 

nagłówkowa 



 

Dział II – Organizacja instytucji kultury: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr 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 

Nazwy 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 02.01.2012 

Uchwała nr 

WO.XXX/91w 

sprawie nadania 

Statutu GBP w 

Misiowie z dnia 

21.06.1991 

 

    

2 02.01.2012 

Uchwała nr 

WO.XXX/91w 

sprawie organizacji 

GBP w Misiowie z 

dnia 21.06.1991 

Jan Kowalski 

Dyrektor 

    

3 03.03.2020 

Uchwała nr 

WO.XIII/2020 w 

sprawie organizacji 

GBP w Misiowie z 

dnia 01.03.2020 

Grażyna Nowak 

p.o. Dyrektora 

    

 

 

       

 

 

 



Dział III – Mienie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 

Nr 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 02.01.2012 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP  

w Misiowie za rok 2011 
   

2 03.06.2013 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2012 
   

 

3 

 

03.06.2014 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2013 
   

4 03.06.2015 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2014 
   

5 03.06.2016 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2015 
   

6 03.06.2017 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2016 
   

7 03.06.2018 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2017 
   

8 03.06.2019 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2018 
   

9 03.06.2020 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2019 
   

10 03.06.2021 
Uchwała  nr XXX Rady Gminy w sprawie 

przyjęcia sprawozdania finansowego GBP w 

Misiowie za rok 2020 
   

 

 



 

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury 
1 2 3 4 5 

Nr kolejny 

wpisu 

Informacja o połączeniu, podziale 

lub likwidacji instytucji kultury 

Imię i nazwisko likwidatora 
Uwagi 

 

Imię i nazwisko pełnomocnika, organizatora dokonującego wpisu 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Pieczęć i podpis 

organizatora 


