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Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Numer wpisu do rejestru: 1



1 02.01.2013

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury 

Sportu               

i Rekreacji        

w Gniewkowie     

_         

MGOKSiR        

w Gniewkowie

1) zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców gminy w dostępie 

do kultury, sportu i rekreacji,       

2) edukacja kulturalna                       

i wychowanie przez sztukę,          

3) gromadzenie, 

dokumentowanie, tworzenie, 

ochrona i udostępnianie dóbr 

kultury,                                                

4) tworzenie warunków dla 

rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą                  

i sztuką,                                          

5) tworzenie warunków dla 

rozwoju folkloru, a także 

rękodzieła ludowego                                          

i artystycznego,                            

6) rozpoznawanie, rozbudzanie      

i zaspokajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych,        

7) upowszechnianie i promocja 

kultury lokalnej w kraju                    

i za granicą,                                      

8) prowadzenie działalności 

instruktażowo-metodycznej.

ul. Dworcowa 5 

88-140 

Gniewkowo

Gmina 

Gniewkowo     

_             

Statut Miejsko-

Gminnego 

Ośrodka 

Kultury Sportu            

i Rekreacji      

w Gniewkowie

_
REGON: 

001063876
_ Anna Nawrocka



2 25.09.2013

Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury 

Sportu               

i Rekreacji         

_         

MGOKSiR

1) zaspokajanie potrzeb 

mieszkańców gminy w dostępie 

do kultury, sportu i rekreacji,       

2) edukacja kulturalna                       

i wychowanie przez sztukę,          

3) gromadzenie, 

dokumentowanie, tworzenie, 

ochrona i udostępnianie dóbr 

kultury,                                                

4) tworzenie warunków dla 

rozwoju amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz 

zainteresowania wiedzą                  

i sztuką,                                          

5) tworzenie warunków dla 

rozwoju folkloru, a także 

rękodzieła ludowego                                          

i artystycznego,                            

6) rozpoznawanie, rozbudzanie      

i zaspokajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych,        

7) upowszechnianie i promocja 

kultury lokalnej w kraju                    

i za granicą,                                      

8) prowadzenie działalności 

instruktażowo-metodycznej.

ul. Dworcowa 5 

88-140 

Gniewkowo

Gmina 

Gniewkowo     

_             

Statut Miejsko-

Gminnego 

Ośrodka 

Kultury Sportu            

i Rekreacji

_
REGON: 

001063876
_ Anna Nawrocka


