
Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach prowadzony przez Gminę Obrowo 

zgodnie z § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  

z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury ( Dz.U.2012 poz.189) 

 

Numer i data pierwszego wpisu do rejestru: 1 z dnia 29.12.2005r. 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nume

r 

kolejn

y 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnej 

zmiany 

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 

pełnomocnik

a 

organizatora 

dokonująceg

o wpisu 

1 29.12.2005 r. Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Dobrzejewicach 

gromadzenie, opracowanie i 

udostępnianie na miejscu oraz 

wypożyczanie do domu zbiorów 

bibliotecznych 

służące rozwijaniu czytelnictwa 

oraz zaspokajaniu potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i 

samokształceniowych 

wszystkich grup czytelniczych, 

prowadzenie działalności 

informacyjno- bibliograficznej 

ze szczególnym uwzględnieniem 

informacji dotyczących dorobku 

kulturalnego, 

naukowego i gospodarczego 

regionu o charakterze 

lokalnym, popularyzacja książki 

i czytelnictwa; współdziałanie z 

bibliotekami innych sieci, 

instytucjami i organizacjami w 

Dobrzejewice 

41, 

87-123 

Dobrzejewice 

Organ założycielski: 

Gmina Obrowo 

akt o utworzeniu 

instytucji 

kultury: 

Uchwała Rady Gminy w 

Obrowie Nr 

XXIX/181/2005 

z dnia 29.12.2005r. 

------------- REGON: 870524376 

NIP: 879-19-76-048 

PKD- 9004Z – 

działalność obiektów 

kulturalnych 

------------ Mirosława 

Kłosińska 



zakresie rozwijania czytelnictwa 

i zaspokajania potrzeb 

oświatowych, 

kulturalnych społeczności 

gminy, 
2. 14.01.2007r. j.w. j.w. j.w. j.w. ----------------- REGON: 000534380 

– 00021 

REGON: 870524376 

NIP: 8792508332 

PKD- 9004Z – 

działalność obiektów 

kulturalnych 

---------- Mirosława 
Kłosińska 

3. 01.07.2014 j.w. j.w. Dobrzejewice 

61a, 

87-123 
Dobrzejewice 

j.w. ------------------- j.w. ----------- Mirosława 

Kłosinska 

 

 

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 

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. 29.12.2005 r. Statut przyjęty 

Uchwałą Rady 

Gminy w Obrowie 

Nr XXIX/181/2005 

z dnia 29.12.2005r. 

Grażyna Machajewska - Kierownik --------------------------- Nie istnieją Obsługa 

Finansowo-księgowa – 

Urząd Gminy w 

Obrowie 

Mirosława 

Kłosińska 

2. 14.01.2007r. j.w. j.w. ------------------------------ j.w. Obsługa 

Finansowo-księgowa 

– własna prowadzona 

Mirosława 

Kłosińska 



w jednostce 

3. 25.08.2008r. j.w. Grażyna Jurkiewicz - Kierownik ----------------------------- j.w. j.w. Mirosława 

Kłosińska 

 

 

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. 31.03.2012r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2011r. 

-----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

2. 31.03.2013 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2012r. 

-----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

3. 31.03.2014r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2013r. 

-----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

4. 31.03.2015r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z 

wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2014r. 

-----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

5. 31.03.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2015r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

6. 31.03.2017r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2016r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

7. 30.03.2018r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2017r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

8. 29.03.2019r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2018r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

9. 31.03.2020r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2019r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

10. 31.03.2021r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację 

dodatkową na dzień 31.12.2020r. 

----------------------------------  Mirosława 

Kłosińska 

 

 

 



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 

 

Obrowo, dnia 3 sierpnia 2021r. 


