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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W MIEDŹNIE 

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. 24.04.1996 r. Gminny 
Ośrodek 
Kultury  
w 
Miedźnie 
 
GOK 
w 
Miedźnie 

1. Pozyskiwanie  
i przygotowanie społeczeństwa 
do aktywnego uczestnictwa 
oraz współtworzenie wartości 
kultury; 
2. Edukacja kulturalna  
i wychowanie przez sztukę; 
3. Gromadzenie, 
dokumentowanie, tworzenie, 
ochrona i udostepnienie dóbr 
kultury; 
4. Tworzenie warunków dla 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 
zainteresowania wiedzą  
i sztuką; 
5. Tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru, a także 

ul. Filipowicza 
5, 42-120 
Miedźno 

Organizator 
Gmina Miedźno 
 
Uchwała Nr 
19/XVI/96 Rady 
Gminy w 
Miedźnie z dnia 
24 kwietnia 
1996 r.  
w sprawie 
połączenia 
instytucji kultury 
i utworzenia 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Miedźnie. 
 
 
 

--------------- NIP: 
5741924036 
REGON: 
001063505 

----------------- ------------------- 
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rękodzieło ludowego  
i artystycznego; 
6. Rozpoznawanie, 
rozbudzanie i zaspokajanie 
potrzeb oraz zainteresowań 
kulturalnych; 
7. Gromadzenie  
i opracowywanie materiałów 
bibliotecznych; 
8. Udostępnianie zbiorów 
bibliotecznych; 
9. Prowadzenie działalności 
informacyjno-bibliograficznej, 
popularyzacja książek  
i czytelnictwa; 
10. Organizowanie wystaw, 
odczytów, spotkań; 
11. Prowadzenie nauki języków 
obcych oraz gry na 
instrumentach muzycznych; 
12. Organizowanie imprez 
zleconych (okolicznościowe, 
rodzinne, religijne). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 29.01.2018 r. ------------- 1. Edukacja kulturalna poprzez 
prezentację w różnych formach 
sztuki i kultury polskiej, a także 
europejskiej i światowej; 
2.Tworzenie warunków do 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 

------------------- ---------------------- ----------------- ----------------- ----------------- Agnieszka 
Suchodolska 
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zainteresowania wiedzą  
i sztuką; 
3. Kształtowanie kompetencji 
kulturowych, kreowanie 
nowych wartości, czyli dóbr 
kultury; 
4. Organizowanie 
różnorodnych form edukacji 
artystycznej, kulturalnej  
i naukowej dla odbiorców 
wszystkich grup wiekowych; 
5. Rozpoznawanie, rozwijanie  
i zaspokajanie zainteresowań 
oraz potrzeb kulturalnych  
i intelektualnych mieszkańców; 
6. Aktywizowanie społeczności 
lokalnej; 
7. Tworzenie warunków do 
podtrzymywania postaw 
patriotycznych i kultywowania 
tradycji; 
8. Poszukiwanie i ochrona 
zabytków oraz działania 
porządkujące polegające na 
katalogowaniu i 
opracowywaniu istniejących 
dóbr kultury; 
9. Prowadzenie działalności  
w zakresie promocji i rozwoju 
czytelnictwa; 
10. Współpraca z instytucjami  
i organizacjami społecznymi 
działającymi na rzecz kultury  
i sztuki; 
11. Prowadzenie współpracy 
kulturalnej z zagranicą. 
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5. 29.03.2018 r. ------------- 1. Edukacja kulturalna poprzez 
prezentację w różnych formach 
sztuki i kultury polskiej, a także 
europejskiej i światowej; 
2.Tworzenie warunków do 
rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego oraz 
zainteresowania wiedzą  
i sztuką; 
3. Kształtowanie kompetencji 
kulturowych, kreowanie 
nowych wartości, czyli dóbr 
kultury; 
4. Organizowanie 
różnorodnych form edukacji 
artystycznej, kulturalnej  
i naukowej dla odbiorców 
wszystkich grup wiekowych; 
5. Rozpoznawanie, rozwijanie  
i zaspokajanie zainteresowań 
oraz potrzeb kulturalnych  
i intelektualnych mieszkańców; 
6. Aktywizowanie społeczności 
lokalnej; 
7. Tworzenie warunków do 
podtrzymywania postaw 
patriotycznych i kultywowania 
tradycji; 
8. Poszukiwanie i ochrona 
zabytków oraz działania 
porządkujące polegające na 
katalogowaniu i 
opracowywaniu istniejących 
dóbr kultury; 

------------------- ---------------------- ----------------- ----------------- ----------------- Agnieszka 
Suchodolska 
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9. Prowadzenie działalności  
w zakresie promocji i rozwoju 
czytelnictwa; 
10. Współpraca z instytucjami  
i organizacjami społecznymi 
działającymi na rzecz kultury  
i sztuki; 
11. Prowadzenie współpracy 
kulturalnej z zagranicą. 

 

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 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. 24.04.1996 r. Uchwała Nr 19/XVI/96 Rady Gminy  
w Miedźnie z dnia 24 kwietnia 1996 r.  
w sprawie połączenia instytucji kultury  
i utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury 
w Miedźnie. 

Bożena Sobieraj – 
dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury  
w Miedźnie 
 
Elżbieta Seliga – 
kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej 
w Miedźnie 

---------------------- Biblioteka 
Publiczna  
REGON 
001063505 
Filia w Ostrowach 
nad Okszą  
REGON 
001063505 -
00033 
Filia w Mokrej 

Na podstawie 
§4 pkt 3 Statutu 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Miedźnie 
kierownik 
Biblioteki jest 
jednoznacznie 
zastępcą 
dyrektora  
GOK-u 

------------------- 
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REGON 
001063505 - 
00026 

2. 30.06.1999r. Uchwała Nr 38/VII/99 Rady Gminy  
w Miedźnie z dnia 30 czerwca 1999 r.  
w sprawie zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miedźnie. 

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

3. 01.04.2004 r. Uchwała Nr 134/XVI/2004 Rady Gminy 
w Miedźnie z dnia 26 lutego 2004 r. 
w sprawie zmian w statucie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Miedźnie. 

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

4. 1.09.2004 r. ----------------------------------------------------- Piotr Urbaniak -  
dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Miedźnie 
 
 

------------------------ ------------------------ Akt powołania 
na stanowisko 
dyrektora GOK-
u z dniem 1 
września 2004 r. 

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

5. 29.06.2007 r. ----------------------------------------------------- Justyna Mazurek – 
dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w 
Miedźnie 
 
 

------------------------ ------------------------ Zarządzenie Nr 
Br0151/59/2007 
Wójta Gminy 
Miedźno z dnia 
29 czerwca 
2007 r. w 
sprawie 
powołania 
Dyrektora  
GOK-u 
 
Na podstawie 
§4 pkt 3 Statutu 
Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Miedźnie 
kierownik 
Biblioteki jest 
jednoznacznie 

------------------- 
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zastępcą 
dyrektora  
GOK-u 
 
 

6. 29.01.2018 r. Uchwała Nr 259/XXXVII/2018 Rady 
Gminy Miedźno z dnia 11 stycznia 2018 
r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. 

Justyna Pośpiech 
(Mazurek) – dyrektor 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Miedźnie 
 
 

------------------------ ------------------------ Zastępcę GOK-u 
powołuje 
Dyrektor 

Agnieszka 
Suchodolska 

7. 29.03.2018 r. Uchwała Nr 273/XXXIX/2018Rady 
Gminy Miedźno z dnia 14 marca 2018 r. 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Miedźnie. 

---------------------------- ------------------------ ----------------------- Zastępcę GOK-u 
powołuje 
Dyrektor 

Agnieszka 
Suchodolska 

 

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 31.03.2005 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2004 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

2 31.03.2006 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2005 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

3 31.03.2007 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2006 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

4 31.03.2008 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2007 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

5 31.03.2009 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2008 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

6 31.03.2010 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2009 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

7 31.03.2011 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

8 31.03.2012 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2011 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

9 31.03.2013 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2012 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

10 31.03.2014 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2013 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

11 31.03.2015 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2014 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

12 31.03.2016 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 
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13 31.03.2017 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- 

14 31.03.2018 r. Sprawozdanie finansowe za rok 2017 ---------------------------------- ---------------------------------- Agnieszka Suchodolska 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja o połączeniu 
lub likwidacji instytucji 
kultury 

Imię i nazwisko 
likwidatora 

Uwagi Imię  
i nazwisko pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego wpisu 

      

 

 

 

Wpis nieaktualny 

 

 

 

 


