
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru 

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

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W NIEBOROWIE  

Numer wpisu do rejestru: 2 

 

 

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 

identyfikato

r instytucji 

kultury 

nadany w 

systemie 

informacji 

statystyczne

j 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego wpisu 

1 01-06-2007 Gminny 

Ośrodek 

Kultury 

w Nieborowie; 

 

GOK Nieborów 

1) Ośrodek służy rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych i kulturalnych 
społeczności gminnej. 

2) Przygotowuje społeczność 

lokalną do odbioru i 
tworzenia wartości 

kulturowych. 

3) Do szczegółowego zakresu 
działań ośrodka należy: 

- organizowanie 

różnorodnych form edukacji 
kulturalnej i wychowania 

przez sztukę; 

- tworzenie warunków dla 
amatorskiego ruchu 

artystycznego, rozwoju 

folkloru, rękodzieła 
ludowego, kapel ludowych; 

ul. Aleja 

Legionów 

Polskich 26  

99-416 Nieborów 

Rada Gminy w Nieborowie 

Uchwała Nr VII/30/07 

z dn. 30 marca 2007 r. 

---------- 100358075 -------  



- organizowanie spektakli, 

koncertów, festiwali, 

wystaw, odczytów; 
- współdziałanie ze szkołami 

i organizacjami społecznymi 

w zakresie lepszego 
zaspokajania potrzeb 

kulturalnych mieszkańców; 

- współpraca z innymi 
gminami z powiatu i 

województwa. 

4) Sprawowanie nadzoru 
merytorycznego nad 

prawidłowym realizowaniem 

zadań statutowych przez sieć 

filii Ośrodka na terenie 

Gminy. 

5) Ośrodek może podejmować 
inne działania wynikające z 

potrzeb środowiska 

lokalnego i zadań zleconych 
doraźnie przez organy 

Gminy. 

 

 

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 organizacyjnych 

instytucji kultury i ich cyfrowe 

identyfikatory nadane w systemie 

informacji statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 01-06-2007 Rada Gminy w Nieborowie  

Uchwała Nr VII/30/07 

z dn. 30 marca 2007 r. 

Izabela Gać 

Dyrektor GOK 

Nieborów 

----------- 1. Filia GOK w Bełchowie 

99-418 Bełchów ul. 1-go Maja 9 

2. Filia GOK w Bobrownikach 

99-418 Bełchów, Bobrowniki 97 

Uchwała w prawie 

przekształcenia 

jednostki 

budżetowej GOK w 

Gminną Instytucję 

 



Kultury o nazwie 

Gminny Ośrodek 

Kultury 

 Załącznik do 

Uchwały Nr 

VII/30/07 z dn. 

30.03.2007 

Statut Gminnego 

Ośrodka Kultury 

 

 

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 27.03.2008 r. Sprawozdanie finansowe za 2007 r. bez obciążenia   
2 19.03.2009 r. Sprawozdanie finansowe za 2008 r. bez obciążenia   
3 05.03.2010 r. Sprawozdanie finansowe za 2009 r. bez obciążenia   
4 16.03.2011 r. Sprawozdanie finansowe za 2010 r. bez obciążenia   
5 14.03.2012 r. Sprawozdanie finansowe za 2011 r. bez obciążenia   
6 12.03.2013 r. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. bez obciążenia   
7 25.03.2014 r. Sprawozdanie finansowe za 2013 r. bez obciążenia   
8 04.03.2015 r. Sprawozdanie finansowe za 2014 r. bez obciążenia   
9 03.03.2016 r. Sprawozdanie finansowe za 2015 r. bez obciążenia   
10 01.03.2017 r. Sprawozdanie finansowe za 2016 r. bez obciążenia   
11 08.03.2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. bez obciążenia   
12 04.03.2019 r. Sprawozdanie finansowe za 2018 r. bez obciążenia   
13 18.02.2020 r. Sprawozdanie finansowe za 2019 r. bez obciążenia   
14 15.03.2021 r. Sprawozdanie finansowe za 2020 r. bez obciążenia   
15 29.03.2022 r. Sprawozdanie finansowe za 2021 r. bez obciążenia   

 



 

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 

      

 

                       

                    

       Wpis nieaktualny        

 

 

 


