KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie
sposobu udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r.poz.189)

GMINE CENTRUM KULTURY i BIBLIOTEKA w PŁOŚNICY
Numer wpisu do rejestru: 3/2017
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1
Numer
kolejny
wpisu

2
Data wpisu,
Daty
kolejnych
zmian

3

4

5

6

7

8

9

Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury nadany
w systemie
informacji
statystycznej
REGON:
366215139

Uwagi

Imię
i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

-------

Anna Lipińska

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

Gminne
Centrum
Kultury i
Biblioteka
w Płośnicy
GCKiB w
Płośnicy

1)edukacja kulturalna i wychowanie
poprzez sztukę;
2)tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego;
3)udostępnianie, tworzenie,
gromadzenie, dokumentowanie i
ochrona dóbr kultury oraz włączenie
ich do społecznego obiegu;
4)inspirowanie jednostek i grup
społecznych do czynnego i twórczego
udziału w życiu kulturalnym;
5)kultywowanie tradycji i folkloru;
6)opracowywanie planów
upowszechniania kultury z
uwzględnieniem działania innych
organizacji społecznych, kulturalnych
i gospodarczych;
7)realizacja mecenatu samorządowego
oraz poszukiwanie sponsorów dla
tworzenia warunków do
rozwoju i prezentacji osiągnięć
twórczych;
8)propagowanie i nadzorowanie
imprez kulturalno -rozrywkowych o
charakterze masowym z prawem
zlecenia ich realizacji innym
instytucjom i organizacjom;

ul. Kościelna
38
13-206
Płośnica

Uchwałą Nr
XXV/168/61/20
16 Rady Gminy
Płośnica z dnia
05 października
2016 roku w
sprawie połączenia
samorządowych
instytucji kulturyGminnego Ośrodka
Kultury
w
Płośnicy i Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Płośnicy i
utworzenia
samorządowej
instytucji Kultury o
nazwie Gminne
Centrum Kultury i
Biblioteka w
Płośnicy.

__________________

zmian
3.

02.01.201
7

10

9)organizowanie czasu wolnego
dzieci, młodzieży i dorosłych;
10)worzenie i upowszechnianie
scenicznych programów
artystycznych;
11)organizowanie wystaw
okolicznościowych;
12)organizowanie różnorodnych
konkursów;
13)promowanie uzdolnionej
młodzieży;
14)organizowanie środowiskowych
imprez. 1.
Do zakresu działania komórki
organizacyjnej pn. „Biblioteka
Publiczna” w zakresie zaspakajaniu
potrzeb oświatowych, kulturalnych i
informacyjnych ogółu społeczeństwa
należy w szczególności:
1)gromadzenie, opracowanie i
przechowywanie materiałów
bibliotecznych z uwzględnieniem
materiałów dotyczących własnego
regionu;2)pełnienie funkcji ośrodka
informacji bibliotecznobibliograficznej;
3)udostępnianie zbiorów
bibliotecznych na miejscu,
wypożyczanie do domu oraz
prowadzenie wypożyczeń
międzybibliotecznych z
uwzględnieniem szczególnych potrzeb
dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych;
4)prowadzenie działalności
informacyjnej, bibliograficznej,
udostępnianie informacji własnych i
zewnętrznych;
5)popularyzacja książki, informacji,
wiedzy i czytelnictwa;
6)współdziałanie z bibliotekami
innych sieci, instytucjami
upowszechniania kultury,
organizacjami i towarzystwami w
rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa;
7)doskonalenie form i metod pracy
bibliotecznej;
8)organizowanie konkursów
czytelniczych;
9)organizowanie spotkań otwartych ze
współczesnymi autorami poezji i

prozy;
10)prowadzenie działalności
informacyjno –bibliotecznej;
11)prowadzenie Filii Bibliotecznych:
a)Filia Biblioteczna Gródki 29, 13
-206 Płośnica;
b)Filia Biblioteczna Niechłonin 146,
13-206 Płośnica;
c)Filia Biblioteczna Wielki Łęck 86,
13-230 Lidzbark.
2. Nadzór merytoryczny nad
Bibliotekami Publicznymi sprawuje
Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Działdowie oraz Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie.
§ 10.Do zakresu działań Koordynatora
sportu, rekreacji i kultury fizycznej
należy:
1)prowadzenie zajęć
sportowych z różnych dyscyplin
sportu;
2)organizacja turniejów oraz
zawodów sportowych i rekreacyjnych;
3)współpraca ze szkołami w zakresie
rozwoju kultury fizycznej;
4)współpraca ze szkołami w zakresie
wykorzystania bazy sportowej na
terenie Gminy Płośnica;
5)dbanie o bezpieczeństwo w czasie
zajęć sportowych;
6)upowszechnianie turystyki
regionalnej oraz promocja walorów
turystycznych Gminy.
§ 11. „Centrum” może na zasadach
określonych w odrębnych przepisach:
1)organizować spektakle, koncerty,
wystawy i odczyty;
2)prowadzić naukę języków obcych,
tańca towarzyskiego itp.,;
3)prowadzić impresariat artystyczny;
4)organizować imprezy rozrywkowe i
sportowe;
5)prowadzić działalność wydawniczą;
6)świadczyć usługi poligraficzne,
fotograficzne, filmowe, plastyczne i
inne usługi z
zakresu kultury;
7)prowadzić ogniska artystyczne;
8)prowadzić wypożyczalnie sprzętu
sportowego, technicznego itp.,;
9)prowadzić sprzedaż regionalnych
dzieł sztuki ludowej oraz artykułów
użytku kulturalnego;

10)realizować imprezy zlecone
(okolicznościowe, rodzinne
, obrzędowe);
11)świadczyć inne usługi w zakresie
swojej właściwości.

Dział II Organizacja instytucji kultury:
1
2
3
Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu ,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o złożeniu do rejestru
statutu

1

02.01.2017 r

Statut przyjęty Uchwałą Nr
XXV/168/61/2016 Rady Gminy
Płośnica z dnia 05 października 2016
roku w sprawie połączenia samorządowych
instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury
w Płośnicy i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Płośnicy i utworzenia samorządowej
instytucji Kultury o nazwie Gminne Centrum
Kultury i Biblioteka w Płośnicy.

4

5

6

7

8

Imię i nazwisko
Dyrektora
instytucji kultury i
jego zastępców lub
oznaczenie osoby
fizycznej lub
prawnej , której
powierzono
zarządzanie
instytucją kultury
Beata Grędzińska

Imiona i nazwiska
pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności
prawnych w
imieniu instytucji
oraz zakres ich
upoważnień
---------------------

Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji statystycznej
1. Filia Biblioteczna w
Gródkach utworzona z
dniem 01.01.192 r.
2. Filia Biblioteczna w
Wielkim Łęcku
utworzona z dniem
01.05.1963r.
3. Filia Biblioteczna w
Niechłoninie utworzona
z dniem 01.05.1955r.

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Nie występują

Anna Lipińska

Dział III – Mienie instytucji Kultury:
1
Numer
kolejny
wpisu

2
Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

3
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania
finansowego

4
Informacja o obciążeniu
środków trwałych instytucji
kultury ograniczonymi prawami
rzeczowymi

Dział IV – Połączenia, podział i likwidacja instytucji kultury
1
2
3
Numer
kolejny

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o połączeniu . podziale lub likwidacji
instytucji kultury

5
Uwagi

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora dokonującego
wpisu

4

5

6

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika organizatora
dokonującego wpisu

