Numer wpisu do rejestru:

1

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury :
1
Numer
kolejny
wpisu

2
Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

3
Pełna i
skrócona
nazwa
instytucji
kultury

4
Przedmiot
działalności
instytucji kultury

5
Siedziba i
adres
instytucji
kultury

1.

28.11.2012 r.

Gminny
Ośrodek
Kultury w
Krzeszowie

Pozyskanie i
przygotowanie
społeczeństwa do
aktywnego
uczestnictwa w
kulturze oraz
współtworzenia jej
wartości.

ul. Rynek 9
37-418
Krzeszów

6
Oznaczenie
organizatora i
aktu o
utworzeniu
instytucji
kultury

7
Nawa
podmiotu, z
którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

Uchwała Rady nie dotyczy
Gminy
Nr XV(75)92
z 17 lipca 1992r
w sprawie
utworzenia
Gminnego
Ośrodka
Kultury

8
Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

001060895

9
Uwagi

10
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

-

Robert Kowal

2.

03.06.2013 r.

-

a) organizowanie
spektakli,
koncertów, wystaw,
odczytów,
b) prowadzenie
impresariatu
artystycznego,
c) organizowanie
imprez
rozrywkowych i
turystycznych
d) prowadzenie
działalności
wydawniczej,
e) prowadzenie
ognisk
artystycznych,
f) projekcja filmów,
g) nauka języków
obcych,
h) prowadzenie
kursów tańca i
gimnastyki,
i) sportową
j) inną
odpowiadająca
potrzebom
środowiska
lokalnego.

-

-

-

-

-

Robert Kowal

Dział II – Organizacja instytucji kultury
1

2

3

Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o
złoŜeniu do
rejestru statutu

1.

28.11.2012 r.

nie dotyczy

2.

03.06.2013 r.

Uchwała Nr
XXIV/172/13
Rady Gminy
Krzeszów z dnia
3 czerwca 2013
r. w sprawie
nadania Statutu
Gminnemu
Ośrodkowi
Kultury w
Krzeszowie

4

5

6

Nazwa oraz siedziba
Imiona i nazwiska
Imię i nazwisko
wyodrębnionych
pełnomocników
dyrektora instytucji
jednostek
instytucji kultury
kultury i jego
organizacyjnych
uprawnionych do
zastępców lub
instytucji kultury o ich
dokonywania
oznaczenie osoby
cyfrowe
fizycznej lub prawnej, czynności prawnych
w imieniu instytucji identyfikatory nadane
której powierzono
w systemie informacji
oraz zakres ich
zarządzanie instytucją
statystycznej
upowaŜnień
kultury

Grzegorz Węglarz
-

7

8

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

nie dotyczy

nie dotyczy

-

Robert Kowal

-

-

-

Robert Kowal

3.

27.03.2014 r.

Uchwała Nr
XXXII/224/14
Rady Gminy
Krzeszów z dnia
27 marca 2014 r.
w sprawie
nadania Statutu
Gminnemu
Ośrodkowi
Kultury w
Krzeszowie

Pozyskanie i
przygotowanie
społeczeństwa do
aktywnego
uczestnictwa w
kulturze oraz
współtworzenia jej
wartości.-

-

-

-

Robert Kowal

Dział III – Mienie instytucji kultury
1
Numer kolejny
wpisu

2
Data wpisu, daty
kolejnych zmian

1.
2.

28.11.2012 r.
03.06.2013 r.

3.

12.03.2014 r.

4.

23.03.2015 r.

5.

10.03.2016 r.

6.

07.03.2017 r.

3
4
Informacja o złoŜeniu do rejestru Informacje o obciąŜeniu środków
rocznego sprawozdania
trwałych
finansowego
instytucji kultury ograniczonymi
prawami rzeczowymi
nie dotyczy
nie dotyczy
sprawozdanie złoŜono
18.03.2013 r.
sprawozdanie złoŜono
12.03.2014 r.
sprawozdanie złoŜono
23.03.2015 r.
sprawozdanie złoŜono
10.03.2016 r.
sprawozdanie złoŜono
07.03.2017 r.

5
Uwagi

-

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu
Robert Kowal
Robert Kowal

-

Robert Kowal

-

Robert Kowal

-

Robert Kowal

-

Robert Kowal

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu
Robert Kowal

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

2
Data wpisu, daty
kolejnych zmian

3
Informacja o połączeniu, lub
likwidacji instytucji kultury

4
Imię i nazwisko likwidatora

5
Uwagi

1.

28.11.2012 r.

nie dotyczy

nie dotyczy

-

