KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY założona 21.05.2012 r.
Nr wpisu do rejestru: 1

1
Numer
kolejny
wpisu

1.

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
5
6
Siedziba i adres Oznaczenie
instytucji
organizatora i aktu o
kultury
utworzeniu instytucji
kultury

2
Data wpisu, daty
kolejnych zmian

3
Pełna i skrócona
nazwa instytucji
kultury

4
Przedmiot działalności
instytucji kultury

Pierwszy wpis do
rejestru / wg stanu
prawnego na
31.12.1997 r. a
poprzednio
ewidencja placówek
upowszechniania
kultury/
29.04.1998 r,

Gminna Biblioteka
Publiczna w Lnianie,
Skrót GBP w Lnianie

Gromadzenie, opracowywanie
i przechowywanie materiałów
bibliotecznych ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego
regionu służących rozwojowi
czytelnictwa,
Udostępnianie zbiorów
bibliotecznych na miejscu ,
wypożyczanie na zewnątrz
oraz prowadzenie wypożyczeń
miedzy bibliotecznych z
uwzględnieniem potrzeb dzieci
i młodzieży oraz ludzi
niepełnosprawnych,
Prowadzenie działalności
informacyjnej , zwłaszcza
informowanie o zbiorach
własnych popularyzując
książki i czytelnictwo,
Tworzenie i udostępnianie
własnych komputerowych baz
danych,
Współdziałanie z bibliotekami,
instytucjami, organizacjami i
towarzystwami w rozwoju i
zaspokajaniu oświatowych i
kulturalnych potrzeb
społeczeństwa,
Doskonalenie form i metod
pracy bibliotecznej poprzez np.
prowadzenie Klubu Miłośnika
Książki , centrum informacji
oraz organizacje szkoleń,
seminariów, odczytów itp.
Mające na celu promocję i
upowszechnianie czytelnictwa
i kultury

21.05.2012

Lniano, ul.
Wyzwolenia 9 ,
86 – 141 Lniano

Gmina Lniano,
Uchwała Nr
XXV/158/93 z dnia
19.01.1993 r, i
uchwała nr
XXX/246/97 z dnia 22
grudnia 1997 r.

uchwała Nr
XXVI/206/05 z dnia 25
października 2005 r.nowy statut

7
Nazwa
podmiotu, z
którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucje
kultury
Bez wpisu

8
Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury w
systemie
informacji
statystycznej

9
Uwagi

10
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego w

340104182

Bez uwag

Mariola Zdziarska

1

2

Numer
kolejny wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

1.

Dział II - Organizacja instytucji kultury:
4
5

3

21.05.2012

Informacja o złożeniu do rejestry
statutu

Statut złożono po uchwaleniu w
dniu 25.10.2005 r. wpisu dokonano
21.05.2012

Imię i nazwisko dyrektora
instytucji kultury jego
zastępców lub oznaczenie
osoby fizycznej lub
prawnej, której
powierzono zarządzanie
instytucja kultury

Imiona i nazwiska
Pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności prawnych
imieniu instytucji oraz
zakres ich upoważnień

Iwona Cynarzewska –
Nie dotyczy
dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lnianie
Dział III - Mienie instytucji kultury:

6
Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji
statystycznej
Nie dotyczy

7

8

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

Uwagi

Bez wpisu

Mariola Zdziarska

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.

21.05.2012

28.06.2011- uchwała nr VIII/60/2011 Rady Gminy Lniano z
dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2010 Gminnej Biblioteki
Publicznej w Lnianie

Nie dotyczy

Bez wpisu

2

28.06.2012

Uchwała Nr XIX/136/2012 Rady Gminy Lniano z dnia 27
czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 20121 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w
Lnianie

Nie dotyczy

Mariola Zdziarska

j.w.

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

