
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Numer wpisy do rejestru: 2 

 

 

Dział I- Oznaczenie instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bądkowie  

 

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. 04.06.2012r. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Bądkowie   

1. Gromadzenie, 

opracowywanie, 

przechowywanie i 

ochrona 

materiałów 

bibliotecznych. 

2. Udostępnianie 

zbiorów 

bibliotecznych na 

Budynek 

Gminnego 

Ośrodka Kultury 

w Bądkowie ul. 

Włocławska 30, 

87-704 Bądkowo   

Rada Gminy 

Uchwała Nr IV-

16/2006 Rady Gminy 

w Bądkowie z dnia 

28 grudnia 2006r. 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie powołania 

jednostki budżetowej 

pn. GBP w 

--------- 
REGON 

910271341 
--------- 

Ilianna 

Grochowska  



miejscu, 

wypożyczanie do 

domu oraz 

wypożyczenia 

międzybiblioteczn

e. 

3. Prowadzenie 

działalności 

informacyjno-

bibliograficznej. 

4. Popularyzowanie 

książki i 

czytelnictwa. 

5. Współdziałanie z 

bibliotekami 

innych sieci, 

instytucjami 

upowszechniania 

kultury, 

organizacjami i 

towarzystwami w 

rozwijaniu i 

zaspakajaniu 

potrzeb 

oświatowych i 

kulturalnych 

społeczeństwa. 

6. Doskonalenie 

form i metod 

pracy 

bibliotecznej a 

także 

podejmowanie 

innych działań 

Bądkowie. Rada 

Gminy uchwala co 

następuje: § 1 

otrzymuje brzmienie 

„Tworzy się Gminna 

Bibliotekę Publiczną 

w Bądkowie z dniem 

01.01.2007. jako 

instytucję kultury”. 



określonych 

ustawami. 

 

 

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 

dokonania 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  złożono Anna Kaszubska  

1. Na czele biblioteki stoi 

Dyrektor, który zarządza jej 

działalnością, jest za nią 

odpowiedzialny i reprezentuje 

na zewnątrz. 

 ------------------- Ilianna Grochowska  



2 11.06.2019  

Pełniąca obowiązki 

Dyrektora GBP 

25.07.2018-28.02.2019 

  ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  

3 11.06.2019  

Skowrońska Tamara  

od 01.03.2019r. 

Dyrektor GBP 

  ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  

 

 

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   

Informacje o 

obciążeniu środków 

trwałych instytucji 

kultury ograniczonymi 

prawami rzeczowymi 

 

Uwagi  
Imię i nazwisko pełnomocnika 

organizatora dokonującego wpisu 



1  złożono  nieobciążone   Ilianna Grochowska  

2 11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2013 rok dnia 

31.03.2014r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  

3 11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2014 rok dnia 

31.03.2015r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz 

4 11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2015 rok dnia 

31.03.2016r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  



5 11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2016 rok dnia 

31.03.2017r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  

6 11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2017 rok dnia 

30.03.2018r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz  

 

7 
11.06.2019r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2018 rok dnia 

29.03.2019r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz 

8 08.06.2020r. 

Złożono 

sprawozdanie 

finansowe za 

2019 rok dnia 

30.03.2020r. 

------------------- ------------------- Małgorzata Rużkiewicz 

 

 



 

 

 

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      

 


