
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Numer wpisy do rejestru: 2 

 
 

Dział I- Oznaczenie instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury 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. 
Gminny Ośrodek  

Kultury  

 
1. Tworzenie 

warunków do 
rozwoju i 
upowszechniania 
kultury. 

2. Edukacja 
kulturalna i 
wychowanie przez 

Bądkowo ul. 
Włocławska 30, 
87-704 Bądkowo  

 
Rada Gminy  

Uchwała Rady Gminy 
w Bądkowie z dnia 

28.12.1999r. w 
sprawie 

przekształcenia 
zakładu budżetowego 

o nazwie „Gminny 

--------- 
REGON 

000960763 
--------- 

Ilianna 
Grochowska  



sztukę. 
3. Prezentacje 

dorobku i sylwetek 
regionalnych i 
ogólnopolskich 
twórców. 

4. Promocja gminnej 
kultury i sztuki. 

5. Kształtowanie 
wzorców i 
nawyków 
aktywnego 
uczestnictwa w 
kulturze. 

6. Adresowanie 
propozycji 
kulturalnych do 
różnych grup 
odbiorców. 

7. Współpraca z 
placówkami ośw.-
wych. 
Działającymi na 
terenie gminy oraz 
innymi 
instytucjami i 
domami kultury. 

8. Pozyskiwanie 
największej liczby 
odbiorców 
oferowanych 
propozycji 
kulturalnych. 

Ośrodek Kultury” w 
gminną instytucję 
kultury o nazwie 

„Gminny Ośrodek 
Kultury” w Bądkowie 



 
 

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 Elżbieta Madajczyk  

1. Do dokonywa dok czynno 
czy prawnych w imieniu 
Ośrodka Kultury 
upoważniony jest 
samodzielnie dyrektor. 

2. Jeżeli czynność prawna 
obejmuje rozporządzenie 
mieniem lub może 
spowodować powstanie 
zobowiązań finansowych do 
skuteczności oświadczenia 
woli wymagana jest 
kontrasygnata głównego 
księgowego. 

  Ilianna Grochowska  



 
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 
13.02.2019r. 

(korekta 
09.04.2019r.) 

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



8 08.06.2020 

Złożono 
sprawozdanie 
finansowe za 
2019 rok dnia 
30.03.2020r.  

   

 

 
 
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      

 


