
 

Księga Rejestrowa Instytucji Kultury  

prowadzonych przez Gminę Kościan  
 

 Numer wpisu do rejestru: 1 

 

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 

identyfikator 

instytucji 

kultury 

nadany w 

systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi 

Imię i 

nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 23.01.2002  

Biblioteka 

Publiczna  

Gminy Kościan  

1. gromadzenie i opracowywanie 

materiałów bibliotecznych 

służących rozwijaniu czytelnictwa 

oraz zaspokajanie potrzeb 

informacyjnych, edukacyjnych i 

samokształceniowych, 

2. pełnienie funkcji ośrodka 

informacji bibliotecznej i 

bibliograficznej, 

3. udostępnianie zbiorów na 

miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz, prowadzenie wymiany 

międzybibliotecznej, 

Kiełczewo,  

ul. Kościańska 2 

Organizator: 

Rada Gminy 

Kościan  

Uchwała Nr 

XXX/295/02 Rady 

Gminy Kościan w 

sprawie 

utworzenia 

instytucji kultury  

Nie dotyczy 
Regon 

411446025 
 

Małgorzata 

Krupka 



4. organizacja form pracy z 

czytelnikiem służących 

popularyzowaniu czytelnictwa, 

sztuki, nauki oraz 

upowszechnianiu dorobku 

kulturalnego gminy, 

5. współdziałanie z bibliotekami 

innych sieci i organizacjami w 

zakresie rozwijania czytelnictwa i 

zaspokajania potrzeb oświatowych 

i kulturalnych społeczności gminy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dział II - Organizacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data 

wpisu, 

daty 

kolejny

ch 

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 

1 
23.01. 

2002  

Uchwała Nr XXX/296/02 Rady Gminy 

Kościan z dnia 23.01.2002 w sprawie 

przyjęcia statutu gminnej instytucji 

kultury pod nazwą „Biblioteka 

Publiczna Gminy Kościan”  

Dyrektor – Danuta Kuraszyk  Nie zgłoszono - 

Odwołanie z 

dniem 

31.07.2007 

ze skutkiem 

na dzień 

31.10.2007 

Małgorzata 

Krupka 

2 
01.08. 

2007 
 

p.o. Dyrektora – Katarzyna 

Wopińska 
Nie zgłoszono -  

Małgorzata 

Krupka 

3 
01.07. 

2008 
 

Dyrektor – Katarzyna 

Wopińska 
Nie zgłoszono -  

Małgorzata 

Krupka 

4 
24.05. 

2010 

Uchwała Nr XXXIX/389/10 Rady 

Gminy Kościan z dnia 24.05.2010 w 

sprawie nadania statutu 

samorządowej instytucji kultury pod 

nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy 

Kościan” 

Dyrektor – Katarzyna 

Wopińska 
Nie zgłoszono -  

Małgorzata 

Krupka 

5 
20.06. 

2012 

Uchwała Nr XX/207/12 Rady Gminy 

Kościan z dnia 20.06.2012r. w 

sprawie zmian w Statucie Biblioteki 

Publicznej Gminy Kościan 

Dyrektor – Katarzyna 

Wopińska 
Nie zgłoszono -  

Małgorzata 

Krupka 

 

 

 



 

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 31.03.2003  

Złożono sprawozdanie finansowe za 2002 rok dnia 31.03.2003r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi  
Danuta Wolska 

2 25.03.2004 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2003 rok dnia 25.03.2004r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

3 25.03.2005 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2004 rok dnia 25.03.2005r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

4 24.03.2006 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2005 rok dnia 24.03.2006r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

5 07.03.2007 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2006 rok dnia 07.03.2007r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

6 31.01.2008 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2007 rok dnia 31.01.2008r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

7 03.02.2009 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2008 rok dnia 03.02.2009r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

8 24.03.2010 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2009 rok dnia 24.03.2010r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 



9 20.02.2011 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 rok dnia 24.02.2011r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

10 12.03.2012 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 rok dnia 12.03.2012r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Danuta Wolska 

11 15.03.2013 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok dnia 15.03.2013r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

12 20.02.2014 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 rok dnia 20.02.2014r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

13 16.02.2015 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 rok dnia 16.02.2015r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

14 11.02.2016 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 rok dnia 11.02.2016r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

15 17.02.2017 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 rok dnia 17.02.2017r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

16 08.02.2018 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 rok dnia 08.02.2018r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

17 07.03.2019 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 rok dnia 07.03.2019r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Barbara Kędzia 

18 10.02.2020 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok dnia 10.02.2020r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Magdalena Domagała 

19 10.02.2021 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok dnia 10.02.2021r. (wprowadzenie 

do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowe 

informacje i objaśnienia) 

Nie zachodzi 
 

Weronika Dziamska 



 

 

 

 

 

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 

      

 


