
KSIĘGA REJESTROWA INTYTUCJI KULTURY 

Prowadzony 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) 

 

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 30.09.2005 r. 

 
Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Dobryszycach 

zwana 

„Biblioteką” 

z siedzibą w 

Dobryszycach  

1. Gromadzenie, 

organizowanie, 

przechowywanie i 

ochrona 

materiałów 

bibliotecznych . 

2. Obsługa 

użytkowników , 

przede wszystkim 

udostępnianie 

informacji , 

zwłaszcza 

informowanie o 

zbiorach własnych, 

innych bibliotek 

muzeów. 

3. Udostępnianie 

zbiorów na miejscu 

, wypożyczanie na 

zewnątrz , 

Gmina 

Dobryszyce  

 ul. Szkolna 

4  

Organizator: 

Gmina 

Dobryszyce 

 Uchwała Nr 

XXVIII/159/2005 

Rady Gminy w 

Dobryszycach 

z dnia 30 

września 2005r.  

  

brak REGON: 

100136430 

PKD: 91.01.A 

Działalność 

bibliotek  

brak Paulina 

Kuliberda  



prowadzenie 

wymiany między 

bibliotecznej  

4. Organizowanie 

czytelnictwa i 

udostępnianie 

materiałów 

bibliotecznych 

ludziom chorym i 

niepełnosprawnym  

5. Wymiana 

doświadczeń 

bibliotekarskich  

6. Organizowanie 

form  z 

czytelnikiem 

służących 

popularyzowaniu 

sztuki , nauki oraz 

upowszechnianiu 

dorobku 

kulturalnego 

gminy 

7. Współdziałanie z 

bibliotekami 

innych sieci , 

instytucjami i 

organizacjami w 

zakresie 

rozwijania 

czytelnictwa i 

zaspokajania 

potrzeb 

oświatowych i 

kulturalnych 

społeczności 

lokalnej. 

 

 

 



 
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 

 

 

 

 

 

30.09.2005 r. 

 

 

 

 

 

 

Statut przyjęty 

Uchwałą Nr 

XXVIII/159/2005 

Rady Gminy w 

Dobryszycach 

 

 

 

 

 

Maryla Szwedzik  

Kierownik 

 

nieaktualne 

----------------------- Nie istnieją ----------------------- Paulina Kuliberda 

 

 

 

 

2 02.09.2020 r. - Dorota Kwaśniewska 

Kierownik 

- - - Małgorzata 

Szpecińska 

3 14.09.2021 r. Uchwała Nr 

VI/42/07 Rady 

Gminy 

w Dobryszycach z 

dnia 27.04.2007 r. 

w sprawie zmian 

w Statucie Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Dobryszycach  

- - - - Małgorzata 

Szpecińska 

 

 



 

 

 

 

 
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 07.07.2016 r.  Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2008 r. dn. 

30.03.2009 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

2 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2009 r. dn. 

29.03.2010 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

3 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2010 r. dn. 

31.03.2011 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

4 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2011 r. dn. 

30.03.2012 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

5 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2012 r. dn. 

20.03.2013 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

6 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2013 r. dn. 

21.03.2014 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 



7 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2014 r. dn. 

25.03.2015 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

8 07.07.2016 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2015r. dn. 

31.03.2016 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

9 26.06.2017 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2016 r. dn. 

17.02.2017 r. 

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

10 08.05.2018 r.  Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2017 r. dn. 

27.03.2018 r.  

------------------------------- ------------------------------- Paulina Kuliberda 

11 30.12.2019 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2018 r. 

dn. 29.03.2019 r. 

--------------------------------- --------------------------------- Kalina Ozga 

12 21.04.2020 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2019 r. 

dn. 31.03.2020 r. 

-------------------------------- --------------------------------- Małgorzata Szpecińska 

13 16.06.2021 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2020 r. 

dn. 30.03.2021 r. 

-------------------------------- --------------------------------- Małgorzata Szpecińska 

14 07.06.2022 r. Złożono sprawozdanie 

finansowe za 2021 r. 

dn. 22 03.2022 r. 

-------------------------------- -------------------------------- Małgorzata Szpecińska  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

1 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 
2 --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- --------------------------------- 

 


