KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
OŚRODKA KULTURY W DZIEMIANACH

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru instytucji kultury

Numer wpisu do rejestru

2

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
1
Numer
kolejny
wpisu

2/2012

2
Data
wpisu
daty
kolejnych
zmian

3
Pełna i
skrócona
nazwa
instytucji
kultury

4
Przedmiot
działalności
instytucji
kultury

6
7
8
Oznaczenie
Nazwa
Cyfrowy
organizatora podmiotu z identyfikator
i aktu o
którym
instytucji
utworzeniu organizator
kultury
instytucji
wspólnie
nadany w
kultury
prowadzi
systemie
instytucję
informacji
kultury
statystycznej
Ośrodek Kultury
01.05.2012
Ośrodek
83-425
Uchwała Nr
Nie dotyczy
REGON
w
Dziemianach
Kultury w
Dziemiany XXI/95/12
192904801
Dziemianach służy
ul. 8
Rady Gminy
upowszechnianiu Marca 14 Dziemiany z
kultury , sportu i
dnia 07
rekreacji oraz
marca 2012 r
tworzy
odpowiednie
warunki
materialno techniczne dla
działalności
kulturalnej,
sportowo
rekreacyjnej..

5
Siedziba i
adres
instytucji
kultury

9
Uwagi

10
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
Jenta Elżbieta

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1

2

3

4

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
Dariusz
Turzyński

2/2012

2/2014

Uchwała Nr
XXI/96/12
Rady Gminy
Dziemiany z
dnia 7 marca
2012 r.
Uchwała Nr
LV/281/14
Rady Gminy
Dziemiany z
dnia 25
września 2014
r.

5

6

Imiona
Nazwa oraz
i nazwiska
siedziba
pełnomocników wyodrębnianych
instytucji
jednostek
kultury
organizacyjnych
uprawnionych
instytucji
do dokonania
kultury i ich
czynności
cyfrowe
prawnych w
identyfikatory
imieniu
nadane w
instytucji oraz
systemie
zakres ich
informacji
upoważnień
statystycznej
Maria
Czapiewska
księgowa

Ośrodek Kultury
- w Dziemianch
REGON
192904801

7

8

Uwagi

Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Elżbieta Jenta

Elżbieta Jenta

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

Stan na dzień
31.12.2012 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2012 r.:
- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,
Stan na dzień
31.12.2013 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2013 r.:
- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,
Stan na dzień
31.12.2014 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2014 r.:

Złożono
21.03.2013r.do Wójta
Gminy
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
XL/195/13 Rady
Gminy Dziemiany z
dnia 5 czerwca 2013
r.
Złożono
20.03.2014r.do Wójta
Gminy
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
LII/262/14 Rady
Gminy Dziemiany
z dnia 18 czerwca
2014 r.
Złożono do Wójta
Gminy
zatwierdzonego
Uchwałą Nr IX/36/15

2/2013

2/2014

2/2015

Elżbieta Jenta

Elżbieta Jenta

Elżbieta Jenta

2/2016

2/2017

2/2018

- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,
Stan na dzień
31.12.2015 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2015 r.:
- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,
Stan na dzień
31.12.2016 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2016 r.:
- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,
Stan na dzień
31.12.2017 r.
Sprawozdanie
finansowe za 2017 r.:
- bilans,
- rachunek zysków
i strat ,
- zestawienie zmian w
kapitale własnym,

Rady Gminy
Dziemiany z dnia
3 czerwca 2015 r.
Złożono do Wójta
Gminy
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
XXIII/112/16 Rady
Gminy Dziemiany z
dnia 10 czerwca
2016 r.

Elżbieta Jenta

Złożono do Wójta
Gminy
zatwierdzonego
Uchwałą Nr
XXXVII/181/17
Rady Gminy
Dziemiany z dnia 8
czerwca 2017 r.

Elżbieta Jenta

Złożono
sprawozdanie
finansowe za 2017 r.
Zatwierdzony
Zarządzeniem Nr
885/18 Wójta Gminy
Dziemiany z dnia
11.06.2018 r.

Elżbieta Jenta

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

2

3

4

5

6

Numer 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

