
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY GMINY OKSA 

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 03.05.1992 Gminna 

Biblioteka 

Publiczna     

w Oksie 

Rozwijanie i 

zaspakajanie 

potrzeb 

czytelniczych, 

upowszechnianie 

wiedzy i rozwoju 

kultury, 

prowadzenie 

działalności 

informacyjnej oraz 

sprawowanie 

nadzoru nad filią 

biblioteczną 

ul. 

Włoszczowska 

14 

28-363 Oksa 

Rada  Gminy 

w Oksie 

 

 

Uchwała Rady 

Gminy w 

Oksie Nr 

II/22/1991  z 

dnia 

03.07.1991r. w 

sprawie 

powołania 

Gminnej 

Biblioteki 

Publicznej  

-      REGON: 

292857079 

NIP: 

6562259350 

 

PKD: 9101A 

Działalność 

bibliotek    

- Wójt Gminy  

Zdzisław  

Adamczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 18.06.1992r

. 

Rada Gminy        

w Oksie 

Uchwała Nr 

XXIX/177/2002 

w sprawie 

przyjęcia Statutu 

Biblioteki 

Publicznej           

w Oksie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kaczmarczyk 

powołana 

Zarządzeniem Wójta 

Gminy w Oksie Nr 

21/2010 z dnia        

1 czerwca 2010 roku 

w sprawie 

powołania 

Kierownika 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Oksie 

                      -         -     - Wójt Gminy 

Zdzisław  

Adamczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 22.02.2013r. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. 

złożono w dni u 22.02.2013 r. 

 

Uchwała Rady Gminy w Oksie  Nr 

XXVIII/151/2013 z dnia 26 czerwca 

2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Oksie za 2012 

rok 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. 

złożono w dniu 24.02.2014 r. 

Uchwała Rady Gminy w Oksie Nr 

XLII/210/2014  z dnia  6 czerwca 2014 

roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Oksie za 2013 

rok 

 

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok 

złożone w dniu 30 marca 2015 roku 

 

Uchwała Rady Gminy w Oksie Nr 

                  -              - Wójt Gminy –  

Tadeusz Soboń 

 

 

 

 



VII/35/2015  z dnia  29 czerwca 2015  

roku w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Oksie za 2014 

rok 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. 

złożono w dniu 02.03.2016 r. 

  

Zarządzenie Wójta Gminy Oksa  z dnia 

21 czerwca 2016 roku w sprawie 

zatwierdzenia  rocznego sprawozdania 

finansowego samorządowej instytucji 

kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Oksie za 2015 rok 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

 

   

 



 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY OKSA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numer 

wpisu do 

rejestru  

Data wpisu 

do rejestru 

oraz daty 

kolejnych 

wpisów 

Pełna nazwa 

instytucji 

kultury 

wynikająca 

ze statutu 

Skrócona nazwa 

instytucji kultury 

jeżeli jej używanie 

przewiduje statut 

Siedziba i adres 

instytucji 

kultury 

Oznaczenie 

organizatora 

instytucji 

kultury 

Oznaczenie 

podmiotu, z 

którym 

organizator 

wspólnie 

prowadzi 

instytucję 

kultury 

Akt o 

utworzeniu 

instytucji 

kultury 

Akt o nadaniu 

statutu 

instytucji 

kultury 

Uwagi 

1 03.05.1992 Gminna 

Biblioteka 

Publiczna     

w Oksie 

GBP w Oksie ul. 

Włoszczowska 

14 

28-363 Oksa 

Rada  Gminy 

w Oksie 

 

  

-      

Uchwała Rady 

Gminy w 

Oksie Nr 

II/22/1991      

z dnia 

03.07.1991r.  

w sprawie 

powołania 

Gminnej 

Biblioteki 

Publicznej 

 

Uchwała 

Rady Gminy        

w Oksie 

Uchwała Nr 

XXIX/177/20

02 w sprawie 

przyjęcia 

Statutu 

Biblioteki 

Publicznej           

w Oksie 

 

 

 
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            

 

 

Rejestr Instytucji Kultury 

 

Instytucje kultury dla których organizatorem jest Gmina Oksa 

 

 Rejestr instytucji kultury dla których organizatorem jest gmina Oksa, prowadzony jest na podstawie art.   14    ust.  1    ustawy   z dnia   25 

października    1991r.                     o  organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. z 2012r. Poz. 406) oraz na  podstawie 

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r.  w  sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania 

rejestru instytucji kultury ( Dz. U. z 2012r. poz. 189). 
 

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: 

• otwarty dostęp do rejestru: 

• wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek. 

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera 

treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. 

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze  o których mowa w ust. 1 jest bezpłatne    i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej organizatora. 
  

2. Każdy ma prawo przyglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się się z wnioskiem o 

jego wydanie. 

4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku na adres wskazany we wniosku  przesyłką 

poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 
 

 

 



 

.....................................                                                                                                                                                                   Oksa dnia.......................... 

(Imię i nazwisko) 

 

….............................................. 

 

…............................................. 

(Adres) 

 WNIOSEK 

o odpis z rejestru instytucji kultury 
 

Na podstawie § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i 

udostępniania rejestru instytucji kultur ,wnoszę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu pełnego / skróconego* z rejestru instytucji kultury. 

 

   Cel wydania:................................................................................................................................. 

    

    ….................................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie:................................................................................................................................. 

 

….................................................................................................................................................... 

 

…..................................................................................................................................................... 

 

….................................................................................................................................................... 

 

….................................................................................................................................................... 

 
 Odpis proszę przesłać *: 
 

-na w/w adres: …………… 
 

-elektronicznie  na adres............................. 
 

-odbiór osobisty ……………….                                                                                             
                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                        …............................................ 
                                                                                                                                                  (Czytelny  podpis wnioskodawcy) 
 

 

 Pisemne potwierdzenie odbioru. 

Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z …........stron/y 

  
Data:........................................                                                                                   …............... ........................ 
 

*- niepotrzebne skreślić                                                                                       (Czytelny podpis wnioskującego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


