
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

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

8 93 4 5 6 7

Numer wpisu do rejestru:  1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie

101 2

1 19.12.2000r. Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gogolinie

Bogusław Leśkiewicz 47-320 Gogolin, 

ul. Krapkowicka 2 

 - Filia biblioteczna w Malni, 

ul. Podgórna 5,

 - Filia biblioteczna w 

Choruli, ul. Opolska 66,

 - Filia biblioteczna w 

Kamieniu Śląskim, 

ul. Plac Myśliwca 5,

 - Filia biblioteczna w 

Górażdżach, 

ul. Chorulska 

Gmina Gogolin                      

Uchwała Nr XXIV/177/2000 

Rady Miejskiej w Gogolinie z 

dnia 19 grudnia 2000 r. w 

sprawie utworzenia z dniem 1 

stycznia 2001 r. instytucji 

kultury - Gminna Biblioteka 

Publiczna w Gogolinie 

5305850651) gromadzenie i 

opracowywanie materiałów 

bibliotecznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów 

dotyczących własnego regionu;

2) udostępnianie zbiorów 

poprzez wypożyczanie ich na 

zewnątrz i na miejscu oraz 

stosowanie wypożyczeń 

międzybibliotecznych;

3) prowadzenie działalności 

informacyjno-bibliograficznej;

4) organizowanie czytelnictwa i 

udostępnianie materiałów 

bibliotecznych osobom chorym 

i niepełnosprawnym;

5) popularyzowanie książki 

czytelnictwa;

6) współdziałanie z bibliotekami 

innych sieci, instytucjami i 

organizacjami w zakresie 

rozwoju czytelnictwa i 

zaspakajaniu potrzeb 

edukacyjnych i kulturalnych 

mieszkańców gminy;

7) uzupełnianie i analizowanie 

wiedzy o integracji 

europejskiej, celem 

rozpowszechniania rzetelnych 

informacji o tematyce 

związanej z Unią Europejską;

8) doskonalenie form i metod 

pracy.



2 28.05.2003r. 1) gromadzenie i opracowanie 

materiałów bibliotecznych ze 

szczególnym uwzględnieniem 

materiałów dotyczących 

własnego regionu;                                               

2) udostępnianie zbiorów przez 

wypożyczanie ich na zewnątrz i 

na miejscu oraz stosowanie 

wypożyczeń między 

bibliotecznych;                                     

3) organizowanie imprez 

kulturalnych: sesji, wystaw, 

spotkań autorskich, prelekcji 

wykładów, koncertów;                                           

4) prowadzenie działalności 

informacyjno-bibliograficznej;                 

5) prowadzenie kursów 

języków obcych i innych 

kursów artystycznych;                                     

6) organizowanie czytelnictwa i 

udostępnianie materiałów 

bibliotecznych osobom chorym 

i niepełnosprawnym;                               

7) popularyzowanie książki 

czytelnictwa;                                       

8) stosowanie różnorodnych 

form edukacji kulturalnej i 

wychowania poprzez sztukę;                                     

9) stwarzanie warunków do 

rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego, kół, klubów, 

sekcji zainteresowań, 

zespołów 

i innych;                        

10) uzupełnianie i analizowanie 

wiedzy o Unii Europejskiej;               

11) doskonalenie form i metod 

pracy;                         

12) współdziałanie z innymi 

bibliotekami, instytucjami 

oświatowymi, wychowawczymi, 

naukowymi, upowszechniania 

kultury, stowarzyszeniami i 

organizacjami społeczno-

kulturalnymi. 

Agendy biblioteki:

 - Filia biblioteczna w Malni, 

ul. Podgórna 5,

 - Filia biblioteczna w 

Choruli, ul. Opolska 66,

 - Filia biblioteczna w 

Kamieniu Śląskim, ul. Plac 

Myśliwca 5,

 - Filia biblioteczna w 

Górażdżach, ul. Chorulska,

 - Filia biblioteczna w 

Kamionku, ul. Szkolna. 

Uchwała Nr X/62/2003 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 28 maja 2003r. W 

sprawie zmiany statutu 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Gogolinie

Bogusław Leśkiewicz



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 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  21.05.2012r.  Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XXIV/177/2000 Rady Miejskiej w 

Gogolinie z dnia 19 grudnia 2000 r. 

w sprawie utworzenia z dniem 1 

stycznia 2001 r instytucji kultury - 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Gogolinie

 Mariola Król Bogusław Leśkiewicz

2 24.03.2010r.   Ewa Bury

 (z dniem 24.03.2010r.)

 W razie nieobecności 

Dyrektora powyżej trzech 

dni zastępstwo pełni 

Starszy Bibliotekarz 

Kornelia Debernic.

 zmiana na stanowisku 

dyrektora (po konkursie)

 Bogusław Leśkiewicz

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 23.04.2012r.  Uchwała Nr XVIII/191/2012 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 

kwietnia 2012r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gogolinie za rok 2011

   Bogusław Leśkiewicz

2 20.11.2015r. Uchwała Nr XXX/312/2013 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 

kwietnia 2013r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gogolinie za rok 2012    

Bogusław Leśkiewicz

Dział III - Mienie instytucji kultury:

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1 2 3 4 5 6 7 8



3 20.11.2015r. Uchwała Nr XLVI/417/2014 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 

10kwietnia 2014r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gogolinie za rok 2013   

Bogusław Leśkiewicz

4 20.11.2015r. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 

marca 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Gogolinie za rok 2014

Bogusław Leśkiewicz

     

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

1      
2      

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:


