Księga rejestrowa Instytucji Kultury
Numer wpisu do rejestru: 2

Gminna Biblioteka Publiczna
w Haczowie

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Nr
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
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Haczów 95

Gmina Haczów

1.

05.01.2001r.

1. gromadzenie, opracowanie,
przechowywanie i ochrona
materiałów bibliotecznych
służących
rozwijaniu
czytelnictwa
oraz
Publiczna
zaspokajaniu
potrzeb
w Haczowie
informacyjnych,
edukacyjnych
i
samokształceniowych,
2. obsługa
użytkowników
poprzez
udostępnianie
zbiorów
na
miejscu,
wypożyczanie
na
zewnątrz, pośredniczenie
w
wymianie
międzybibliotecznej,
3. prowadzenie działalności
informacyjnej, zwłaszcza
informowanie o zbiorach
własnych,
innych
bibliotek,
muzeów
i
ośrodków
informacji
naukowej,
a
także
współdziałanie
z
archiwami
w tym
zakresie,
4. organizowanie
Gminna
Biblioteka

001033355
Jolanta
Stempek

36-213
Haczów
Uchwała Nr
XXI/136/2000
Rady Gminy
w Haczowie
z dnia 28 grudnia
2000 r

czytelnictwa
i
udostępnianie materiałów
bibliotecznych
ludziom
chorym
i
niepełnosprawnym,
obsługa biblioteczna w
zakładach
opieki
zdrowotnej,
5. tworzenie i udostępnianie
własnych baz danych:
katalogowych,
bibliograficznych,
6. prowadzenie form pracy z
czytelnikiem
służących
popularyzowaniu książki,
czytelnictwa, nauki, sztuki
oraz
upowszechnianiu
dorobku
kulturalnego
gminy,
7. dokształcanie
i
doskonalenie zawodowe
pracowników biblioteki

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nr
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 oraz
siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i
ich cyfrowe
identyfikatory
nadane w systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

25.01.2001r.

1.

Statut przyjęty
uchwałą
Nr XXI/136/2000
Rady Gminy w
Haczowie
z dnia 28 grudnia
2000 r.
( nieaktualny -stracił moc
uchwałą Nr XXXI/199/2017)

Statut złożony do
rejestru w dniu 25
stycznia 2001 r.
( jak załącznik nr 1 do
rejestru –AKTA
REJESTROWE)

Kierownik
Helena
Domaradzka
(nieaktualna)

Jolanta
Stempek

2.

25.09.2013r.

Dyrektor
Helena
Domaradzka
( nieaktualne

Zmiana stanowiska
na podstawie
pisma z dnia
16.09.2013r.

Jolanta Ilko

Emerytura od dnia
29.09.2017r.)

3.

1.06.2017r.

Uchwała Nr
XXXI/199/2017
ogłoszona została w
Dzienniku Urzędowym
Wojew. Podk. dnia
1.06.2017r., poz. 2139

Statut przyjęty
uchwałą
Nr XXXI/199/2017
Rady Gminy
Haczów

Jolanta ILKO

z dnia 11 maja 2017r.
(obowiązuję od 16.06.2017r)

Statut złożony do
rejestru w dniu
1 czerwca 2017r.
( jak załącznik nr 9 do
rejestru –AKTA
REJESTROWE)

4.

11.10.2017r.

Dyrektor
Grażyna Serafin
- powołanie na
stanowisko
z dniem
29.09.2017r.

Zarządzenie
Nr 85/2017
Wójta Gminy
Haczów z dnia
28 września 2017r. –
(jak załącznik nr 10
do rejestru –AKTA
REJESTROWE)

Jolanta Ilko

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr
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.

2.

3.

23.02.2011 r.

02.03.2012r.

13.03.2013r.

Bilans za 2010 rok złożono
w dniu 23.02.2011 r.
(jak złącznik Nr 2 do rejestru
-AKTA REJESTROWE)

Jolanta Ilko

Sprawozdanie finansowe za
2011 rok złożono w dniu
02.03.2012 r.

Jolanta Ilko

(jak załącznik nr 3 do rejestru
– AKTA REJESTROWE )
Sprawozdanie finansowe za
2012 rok złożono w dniu
13.03.2013 r.

Jolanta Ilko

(jak załącznik nr 4 do rejestru
– AKTA REJESTROWE )

4.

26.02.2014r.

Sprawozdanie finansowe za
2013 rok złożono w dniu
26.02.2014r.

Jolanta Il ko

(jak załącznik nr 5 do rejestru
– AKTA REJESTROWE

5.

27.02.2015

Sprawozdanie finansowe za
2014 rok złożono w dniu
27.02.2015

Jolanta Il ko

(jak załącznik nr 6 do rejestru
– AKTA REJESTROWE)

6.

29.02.2016

Sprawozdanie finansowe za
2015 rok złożono w dniu
29.02.2016

Jolanta Il ko

(jak załącznik nr 7 do rejestru
– AKTA REJESTROWE)

7.

28.02.2017r.

Sprawozdanie finansowe za
2016 rok złożono w dniu
28.02.2017
(jak załącznik nr 8 do rejestru
– AKTA REJESTROWE)

Jolanta Il ko

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nr
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

