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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 

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 

organizato

r wspólnie 

prowadzi 

instytucję 

kultury 

Cyfrowy 

identyfikator 

instytucji kultury 

nadany w systemie 

informacji 

statystycznej 

uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego wpisu 

1. 10.05.12 r. Gminna Placówka 

Kultury w Stubnie  

GPK 

Rozwój i kształtowanie 
potrzeb i aspiracji 

kulturalnej drogą 

powszechnego i 
aktywnego uczestnictwa 

w kulturze oraz 

zaspokajanie potrzeb 
czytelniczych 

mieszkańców gminy. 

Stubno 69a 
37-723 Stubno   

Rada Gminy w Stubnie Uchwała  
Nr IV/32/92 z dnia 30 listopada 1992 r. 

  

REGON 850206801 
  

 

          

          

 

 

 

 

 



 

 

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 zastęp- 

ców 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 i siedziba 

wyodrębnionych 

jednostek orga-

nizacyjnych 

instytucji kultury i 

ich cyfrowe 

identyfikatory 

nadane w systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1. 10.05.12 r. UCHWAŁA Nr 

XXXVII /220/02 

RADY GMINY W 

STUBNIE z dnia 24. 

09.2002 r. 2002r. 

Załącznik do uchwały 

Statut Gminnej 

Placówki Kultury w 

Stubnie  

mgr Danuta Ochenduszkiewicz  Wójt Gminy Stubno –  mgr Janusz Słabicki 

Skarbnik Gminy – mgr Jolanta Sobolewska 

Główny księgowy – mgr Barbara Grodecka 
 

 

REGON 

850206801 

NIP 7951458624 

  

 

 

 

 

 

 



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. 10.05.12 r. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. złożony 22marca 2012 r. 

 
   

2. 21.03.2013 r. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. złożony 22marca 2013 r. 

 
   

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 
Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 
      

      

 

 

 

 


