
 

 

 

 

 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 

PROWADZONY PRZEZ GMINĘ KORSZE 

 
prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  

i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) 

  



 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach 

 

 
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. 

 
5 lipca 
2013 r. 

 
Miejski 
Ośrodek 
Kultury 
w Korszach 
 

- rozpoznawanie, rozbudzanie 
i zaspokajanie potrzeb oraz 
zainteresowań kulturalnych, 
- edukacja kulturalna 
i wychowanie przez sztukę, 
- promowanie działań 
edukacyjnych i wydarzeń 
kulturalnych, 
- tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego,  
- tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru oraz rękodzieła 
ludowego i artystycznego, 
- inicjowanie i promowanie 
innowacyjnych form 
uczestnictwa w kulturze,  

 
siedziba: 
miasto 
Korsze; 

 
adres: 
11-430 
Korsze 

ul. Wolności 
5 
 
 

z dniem 
20.01.2015 r. 

sprosto- 
wanie na: 

11-430 
Korsze 

ul. Wolności 
5a 

 
organizator: 
Gmina Korsze 
 
akt założyc.: 
uchwała nr 
226/XXXII/93 
Rady Miejskiej w 
Korszach z dnia  
3 grudnia 1993 r. 

 
Nie dotyczy 

 
NIP: 

742-18-62-518 
 

REGON: 
510751533 

 

 
Nie 
dotyczy 

 
Piotr Sańko 



- współdziałanie z instytucjami, 
organizacjami, jednostkami 
organizacyjnymi 
i stowarzyszeniami w zakresie 
upowszechniania kultury oraz 
popularyzacji i wspierania 
działań kulturalnych, 
- współpraca z placówkami 
oświatowo- 
wychowawczymi w zakresie 
upowszechniania kultury i sztuki, 
- integrowanie społeczności 
lokalnych oraz tworzenie 
warunków dla kultywowania i 
rozwijania narodowych, 
regionalnych oraz etnicznych 
wartości kulturowych, 
-inspirowanie działań mających 
ułatwić uczestnictwo w kulturze 
grupom nieformalnym, 
- gromadzenie, 
dokumentowanie, tworzenie, 
ochrona, promocja i 
udostępnianie dóbr kultury, 
- współdziałanie z instytucjami, 
organizacjami,  stowarzyszeniami 
i fundacjami w dziedzinie 
pozyskiwania środków 
pozabudżetowych oraz 
w dziedzinie promocji Gminy 
Korsze, 
- podejmowanie innych działań z 
zakresu kultury, sztuki, 
działalności informacyjnej 
i promocyjnej, wynikających z 
potrzeb  środowiska lokalnego. 
 

 

  



Miejski Ośrodek Kultury w Korszach – Dział II 

Numer wpisu do rejestru: I 

Dział drugi – Organizacja   instytucji kultury: 

 
 

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 
statycznej 

 
 
 

Uwagi 

 
 

Imię i nazwisko  
pełnomocnika 
organizatora  

dokonującego 
wpisu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

 
05.07.2013 r. 

 
24 czerwca 2013 r. złożono do rejestru 
opublikowaną w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Uchwałę Nr XXXIV/228/2013 
Rady Miejskiej w Korszach z dnia 26 marca 
2013 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Korszach 
 

 
Dyrektor 

Tadeusz Korowaj 

  
Nie dotyczy 

  
Piotr Sańko 

 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24.10.2013 r. 

 
bez zmian 

 
Dyrektor 

Tadeusz Korowaj 
zostaje odwołany 

ze stanowiska 
z dniem 31.10.2013 r. 

(zarządzenie 
Burmistrza Korsz 

Nr OG.0050.440.2013 
z dnia 24.10.2013 r.) 

  
Nie dotyczy 

  
Piotr Sańko 



 
3. 
 
 
 
 

 
30.10.2013 r. 

 
bez zmian 

 
Dyrektor 

Tomasz Lenkowski 
(powołany na to 

stanowisko z dniem 
1 listopada 2013 r. 

zarządzeniem 
Burmistrza Korsz Nr 
OG.0050.441.2013 

z dnia 30.10.2013 r.) 
 
 

 
Nie wyznaczono 

 
Nie dotyczy 

  
Piotr Sańko 

 

 

  



Miejski Ośrodek Kultury w Korszach – Dział III 

Numer wpisu do rejestru: I 

Dział trzeci –  Mienie instytucji kultury: 

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 2 3 4 5 6 

1. 5.07.2013 W dniu 29 marca 2013 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2012, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2012 r. oraz informacji dodatkowej  

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach – Dział IV 

Numer wpisu do rejestru: I 

Dział czwarty – Połączenie, podział i likwidacja   instytucji kultury: 

 

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 3 4 5 6 

      

 

  



Miejsko-Gminna Bibliotek Publiczna w Korszach 

 

 
Numer wpisu do rejestru: 2 
 

 

 
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. 

 
5.07.2013 

 
Miejsko-
Gmina 
Biblioteka 
Publiczna  
w Korszach 
 

- gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych, 
- udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych na miejscu 
i wypożyczanie ich na zewnątrz, 
- umożliwianie korzystania 
z zasobów innych bibliotek w 
ramach wymiany 
międzybibliotecznej, 
- prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej, 
w tym wydawanie własnych 
informatorów, biuletynów itp., 
- tworzenie i udostępnianie 
komputerowych baz danych: 
katalogowych, bibliograficznych, 
faktograficznych, 
- zapewnienie czytelnikom 
dostępu do światowych zbiorów 

 
siedziba: 
miasto 
Korsze; 
 
adres: 
11-430 
Korsze 
ul. Wolności 
16 

 
organizator: 
Gmina Korsze 
 
akt założyc.: 
uchwała nr 
VII/45/2000 Rady 
Miejskiej w 
Korszach z dnia  
24 listopada 2000 
r. 

 
Nie dotyczy 

 
NIP: 
742-19-12-044 
 
REGON: 
510934328 
 

 
Nie 
dotyczy 

 
Piotr Sańko 



bibliotecznych za pośrednictwem 
Internetu, 
- prowadzenie działalności 
informacyjnej, edukacyjnej, 
popularyzatorskiej, kulturalnej, 
- organizowanie czytelnictwa 
i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych osobom 
niepełnosprawnym, 

- współpraca z bibliotekami 
szkolnymi, zwłaszcza w zakresie 
prowadzenia wspólnej polityki 
gromadzenia zbiorów 
bibliotecznych, 
- współdziałanie z bibliotekami 
innych sieci, instytucjami oraz 
organizacjami pozarządowymi 
w zakresie rozwijania 
czytelnictwa i zaspokajania 
oświatowych, 
samokształceniowych 
i kulturalnych potrzeb 
mieszkańców.  

 

  



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach – Dział II 

Numer wpisu do rejestru: II 

Dział drugi – Organizacja   instytucji kultury: 

 
 

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 
statycznej 

 
 
 

Uwagi 

 
 

Imię i nazwisko  
pełnomocnika 
organizatora  

dokonującego 
wpisu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 05.07.2013 r. 24 czerwca 2013 r. złożono do rejestru 
opublikowaną w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Uchwałę Nr XXXIV/229/2013 
Rady Miejskiej w Korszach z dnia 26 marca 
2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-
Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach 

 
Dyrektor 

Jadwiga Hajduk 

  
Nie dotyczy 

  
Piotr Sańko 

 

  



Księga rejestrowa instytucji kultury 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach – Dział III 

Numer wpisu do rejestru: II 

Dział trzeci –  Mienie instytucji kultury: 

 

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 2 3 4 5 6 

1. 5.07.2013 W dniu 29 marca 2013 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2012, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2012 r. oraz informacji dodatkowej  

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

2. 31.03.2014 31 marca 2014 r. złożono   sprawozdanie finansowe za rok 2013, 
składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat na dzień  31 
grudnia 2013 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

3. 30.03.2015 W dniu 30 marca 2015 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2014, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2014 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

4. 29.03.2016 W dniu 29 marca 2016 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2015, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2015 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

5. 24.03.2017 W dniu 24 marca 2017 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2016, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2016 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

6. 23.03.2018 W dniu 23 marca 2018 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2017, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2017 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

  
Piotr Sańko 

 

7. 
 
 
 
 

21.03.2019 W dniu 21 marca 2019 r. złożono   sprawozdanie finansowe 
za rok 2018, składające się z bilansu, rachunku  zysków i strat 
na dzień  31 grudnia 2018 r. oraz informacji dodatkowej 

 
bez obciążenia 

 
 

  
Piotr Sańko 

 



8. 
 

26.03.2020 W dniu 16 marca 2020 r. złożono sprawozdanie finansowe za rok 
2019, składające się z bilansu, zestawienia  zysków i strat 
jednostki, zestawienia obrotów i sald, zestawienia zmian w 
funduszu jednostki, informacji dodatkowej do sprawozdania 
finansowego i zobowiązań  na dzień  31 grudnia 2019 r. 

 
bez obciążenia 

 
 

  
Piotr Sańko 

 

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach – Dział IV 

Numer wpisu do rejestru: I 

Dział czwarty – Połączenie, podział i likwidacja   instytucji kultury: 

 

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 3 4 5 6 

      

 

 


