
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

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)  

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WIDUCHOWEJ 

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. 

 
01.04.2016r 

 
Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 
w Widuchowej 

 
Gromadzenie, opracowywanie materiałów 
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących własnego regionu. 
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 
wypożyczanie do domu oraz prowadzenie 
wypożyczeń międzybibliotecznych. 
Prowadzenie działalności informacyjno- 
bibliograficznej, popularyzacja książki 
i czytelnictwa, współdziałanie z bibliotekami 
innych sieci, instytucjami upowszechniania 
kultury, organizacjami i stowarzyszeniami 
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych 
i kulturalnych społeczeństwa. 
Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 
Prowadzenie działalności wystawienniczej. 
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. 
Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także 
rękodzieła ludowego i artystycznego. 

 
Widuchowa, ul. 
Barnima III 1, 
74-120 
Widuchowa 

 
Organ założycielski: 
Gmina Widuchowa 
 
 

 
------------ 

 
REGON: 
812322420 

 
------- 

 
Ewa Stefańska 

 



 

Dział II – Organizacja instytucji kultury 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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 i siedziba 
wyodrębnionych 
jednostek 
organizacyjnych 
instytucji kultury 
i ich cyfrowe 
identyfikatory 
nadane w systemie 
informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 
wpisu 

 
1. 

 
01.04.2016r. 

 
Uchwała Nr XXVII/231/2005 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 21 września 2005 r. 
w sprawie nadania statutu 
Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Widuchowej. 
(Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 87, 
poz. 1789 
z 10.11.2005 r. 

Uchwała Nr XXIX269/2005 
Rady Gminy Widuchowa 
z dnia 25 listopada 2005 r. 
zmieniająca uchwałę w 
sprawie nadania statutu 
Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Widuchowej 
(Dz. Urz. Woj. Zach.Nr 98, 
poz. 1989 
z 14.12.2005 r). 

 
Nina Nowak - dyrektor 

 
Janina Wilk 

 
Gminna Biblioteka 
Publiczna Filia w 
Krzywinie 
ul.Królewiecka 42 
74-121 Krzywin 

 
-------- 

 
Ewa Stefańska 

2. 01.09.2016 r.  Nina Nowak - dyrektor Teresa Wypchło Gminna Biblioteka 
Publiczna Filia w 
Krzywinie 
ul.Królewiecka 42 
74-121 Krzywin 

Zarządzenie Nr 05/2016 Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Widuchowej z dnia 01 września 
2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa pani Teresie 
Wypchło - pracownikowi Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Widuchowej 

Ewa Stefańska 



3. 27.04.2018 r.  Nina Nowak - dyrektor Dorota Beczer Gminna Biblioteka 
Publiczna Filia w 
Krzywinie 
ul. Królewiecka 42 
74-121 Krzywin 

Zarządzenie Nr 03/2018 Dyrektora 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Widuchowej z dnia 27 kwietnia 
2018 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Pani Dorocie 
Beczer – pracownikowi Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Widuchowej 

Ewa Stefańska 

 

 

 

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. 01.04.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2011 r.  

bez obciążenia  Złożono w dniu 
30.03.2012 r. 

Ewa Stefańska 

2.  01.04.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2012 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
29.03.2013 r. 

Ewa Stefańska 

3. 01.04.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2013 r.  

bez obciążenia  Złożono w dniu 
31.03.2014 r. 

Ewa Stefańska 

4.  01.04.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2014 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
30.03.2015 r. 

Ewa Stefańska 

5.  01.04.2016r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2015 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
30.03.2016 r. 

Ewa Stefańska 

6. 01.04.2017 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2016 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
27.03.2017 r. 

Ewa Stefańska 

7. 

 

01.04.2018 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2017 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
26.03.2018 r. 

Ewa Stefańska 

8. 01.04.2019 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2018 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
29.03.2019 r. 

Ewa Stefańska 

9. 01.04.2020 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2019 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
25.03.2020 r. 

Ewa Stefańska 



10. 01.04.2021 r. Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową na dzień 
31.12.2020 r. 

bez obciążenia Złożono w dniu 
23.03.2021 r. 

Ewa Stefańska 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data 
wpisu, 
daty 
kolejnych 
zmian 

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 
wpisu 

      
 

 


