prowadzonY
przezGminę|nowłódz
Rejestrinstytucji
ku|tury
Rejestr instytucjiku|fury,dla ktÓrych oqanizatorvrr jest Gmina |nouńÓdz, powadzony jest na podstawie
ar|. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 pazdziemika 1991 r. o organizowanlu i prowadzeniu dziablnościku|furalnej
(Dz. U. z 2012 r. poz.406), zgodne z rozpzSzenrem MinistraKulturyi Dziedzbtwa Narodowegoz dnia
26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzeniai udostępnianiarejestruinstytucjiku|fury(Dz.U. z
2012r.poz. 189).
Sposob udosĘpniania danych zawaĘch w Ęestze
Gmina lnowłodz:

ins$ucji kultury, d|a ktrÓrychorganżatorem jest

1' Rejestr instytucjiku|tury,dla których organizabremjest Gmina lnowłÓdzprowadzonyjest na
stanowiskuds. zatrudnienbi kadr p. Nr 1 . Uząd Gminy lnowłódzu|. Spa|ska2, godziny
uzędowania:
7.30. 15:30.
2. Rejestr insĘfucji ku|turyjest powadzony w postaci e|ekbonbznd (rejestr inst$ucji ku|turyw
zaĘczeniu).
3' Niezależnie
rejestru,
od prowadzonego
dla każdejinstytucjikultury
zakładasię i prowadzioddzie|nie
icznąksyęgęre1estrową.
e|ektron
4. Zgodniez $ 10 ust.l rozpoządzenb Minisba Kulturyi DzledzictwaNarodowegoz dnia 26 stycznia
2012 r. w ęnawie sposobuprowadzeniai udostępnianiarejesbu insĘtuQikult.lry(Dz.U z 20,|2r.
poz. 189) Rejestr,informacjęo rejestae oraz ęosobie udostępnianiadanych w nim zawartych
zam.pszczasĘ w Błuletynie
|nformacji
Publicanejna stronb organżatora.
5. Udostępnianie
danychzawartychw rejestze jest bezpłatnei odbywasię pzez stronęBiu|etynu
lnformacjiPublkznejoęanizatona.
6. KaŻdyma prawoprzeg|ądacw godzinachuzędowychakta Ęestroweoraz ksęgi Ęestrowe instytucji
kultury.
7. organzatorprowadzqcyĘestr insĘftucji
ku|tury
wydajeuzędowopoświadczony
odpiskazdemu,kto
zwrócisĘzwnbskiełnojegowydanieizgodniezart.4ustawyoop'łacieskarbow$(Dz.U.z2006Nr
225' pz' 1635 z późn.zm.) na podstawiezaĘznika do ustrawy,od keżdejpełnei|ub zaczętej
stronicypodlegaopłacieskaóowej w wysokości
5 zł(wzórwnioskuw zaĘcaeniu).
8' odpis z rejesbuinstyfuQiku|fury
możebyćpełry(odpbzawieratreśÓwszysU<bh
wpbów dokonanych
w ksĘdze rejestrowej)
|ubskrÓcony(odpiszawieratreŚćaktua|nych
wpisówdokonanychw Ęestze).
9' odpis pzesyłasię wnioskodawcy
w terminie'14dniod dniaotzymaniawniosku,na adreswskazany
we wniosku'pzesyłkąpo|econą|ubpzekazuje sĘ osobiście
wnioskodawcyalbo osobiepzez niego
upoważnionej,
za pisemnympotwierdzeniem
odbloru.odpis moie byc pzesbny równieżw posbci
dokumenfuelektronł:znego.
Skbdający wniosek zobowrą7any1est doĘczyĆ dowÓd zapbty na|einĄ opbty skarbowej a|bo
uwiezyte|nioną
jej
kopiędowoduzaphty,nie póŹniejniżw ciągu3 dni od chwilipowstaniaobowią,zku
zaplaty (z chwi|ązlrlfeniawnioskuo wydaniezaświadczenia)'
Na konto Nr 34 8985 0004 0000 0000
00710037

Rejestr instytucji kultury prowadzony pnez Gminę lnowłodz
Nr
Data wpbu
Pełna i
Przedmłot Siedziba i
wpisu do reiestru skrÓcona nanła działalności adrcs
insĘtucji
instytucji
instytucji
do
oraz daĘ
kultury
rejestru kolejnych
kultury
kultury
zmian

1
2
112005 01 grudnia
2005r.

5
3
GminnyośrodekDziałalność lnowłłÓdz
Kultutyw
kulturalna
ul. Tuwima
- GoK
lnowłodzu
14,
97-215
lnowl,Ódz

01 lipca
2013r.

GminneCentrum
Kulturyw
-GCK
lnowłodzu

lnowłÓdz
ul.
Zarnkowa
7,
97-215
InowłÓdz

Oznaczenie
organizatora i
aktu o
utwozeniu
insĘtucji
kultury

6
Unąd Gminy
lnowł&zUchwała Nr
XWI/2005 Rady
Gminy lnowłÓdz
z dnia 01 grudnia
2005r.-

Nała
Cyfrowy
Akt o nadaniu statutu insĘtucji
podmi identyfikato
kultury
r insĘtucji
otu z
ktÓrym
kultury
organi nadanyw
Tź'tor systemie
wspÓ|n informacji
ie
statysĘczn
prowa
ej
dzl
ins$[u
cie
kulturv
7
8
9
063851213 Uchwała NrXWl/2005 Rady Gminy
lnowłÓdzz dnia 01 grudnia 2005r.w
spnwie utwonenia Gminnego
oŚrodka Kultury w lnowbdzu

Uchwala W0U472013 Rady Gminy
lnowlÓdz z dnia 25 kwiehia 2013r.
w sp'awb zmiany nazw insĘfucji
kultury _Gminnego ośtodka Kultury w
lnowbdzu i nadania jednostce
noweoo statufu

/

KSIĘGA REJESTRoWA INSTYTUCJI KULTuRY

Numer wpisu do rejestru;I

DziałI - oznaczenie instytucji kultury:
t

Numer
koleJny
wpisu

2

Data
wpisu,
daĘ
kolejnych
zmian

3

Pełna i
gkrÓcona
nazYYa
instytucji
kultury

Gminny
ośrcdek
01 grudnia
Kultutyw
L12005
2005r,
lnowłodzu
GOK

4

5

Siedziba
Przedmiot
działaIności
insĘtucji kultury

Zaspokajanie
potrzeb i aspiracji
kulturalnych
społecze stwa
poprzez
upowszechnianiei
ożywianie
działaIności
artystycznej,
sceniczneJ,
estradowej,
muzycznej,
klubowej na
terenie swego
działania

i adrcg
instybrcti
kultury

lnowłÓdzul,
Tuwima14,
97-215
lnowbdz

6

Oznaczenie
organizatora i
alGu o
utworzcniu
insĘtucJi
kultury

7
l{azwa
podmiotu,
z ktÓrym
organizator
wspÓlnie
prowadzi
instytucię
kultury

8
Cyfrowy
idenĘfikator
ins$ucji kultury
nadany w
rysbmie
informadi
staĘsĘcznej

9

Uwagi

lo

Imię i nazwieko
pełnomocnika
organizatora
dokonuJącego wpisu

Unąd Gminy
lnowlÓdzUchwała Nr

)oo<t/2005

Rady Gminy
lnowbdz

063851213

Cezary Krawczyk

z dnia 01
grudnia 2005r.-

u^

01 lipca
20L3r,

Uchwala
)&il/872013
Rady Gminy
lnowbdz z dnia
25 kwietnia
2013r.
InowłÓdz
w spruwie
ul.
zmiany nazwy
Zanil<owa7,
instytucji
97-215
kulfuły_
lnowlÓdz
Gminnego
ośrcdka Kultuly
w lnowłodzu i
nadania
jednostce
nowego statutu

Gminne
Centrum
Kulturyw
lnowłodzu
GCK

REGON:590753550
Zenon ChoJnacki
NIP:7732347t55

Dział II - organizacJa instytucji kultury:
I

z

3

Informacja

Numer
kolelny
wpicu

Data
wpisu, daĘ
kolejnych
zmian

o złożeniu
do rejestru
statutu

Uchwała

xxxruL87l2oL3

4

5

lmię i nazwicko
dyrekbra insĘtucii
lultury i icao
zastępcÓw |ub
oznaczenie osoby
fizycznej lub prawneJ,
ktÓre' powierzono

lmiona I nazwiska
pełnomocnikÓw instytrłcji

zarządzanis inosuc'ą
kultury

w imieniu incĘtucJi oraz
zakreg ich upoważnie

Teresa Barbara
Maciejczyk- Dyrektor

kultury uprawnionych
do dokonywania
czynności prawnych

I

6

7

Nazwa oraz siedzlba
wyodębnionych
lednostek
organizacyinych insĘtucJi
kultury i ich cyfrowe
nadane w
idenffikatory
systemie informacji
staĘsĘcznej

0 1 l i p c a2 0 1 3 r .

a

lmię i nazwisko
pclnomocnika
Uwagi

organizatora
dokonującego
wpisu

Zenon Chojnacki

'7

Rady Gminy
lnowłÓdz z dn'ta25
k w i e t n i a2 0 1 3 r .

Dział lII - mienie i
Data wpisu i daĘ
kolejnychzmian

Informacjao złożeniudo
rejestru rocznego
sprawozdaniafinansowego

Dział IV - Połaczenie

li

Numer
kolejny
woisu

Informacja o połączeniu,
p o d z i a l el u b l i k w i d a d i
instvtucii kultrrrv

1

z

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

tn

3

Imię i nazwiskopełnomocnika
organizatora
dokonującegoWpisu

Informacjao
środkÓw
obciążeniu
trwaĘch instytucji
kulturyoznaczonymi

kultury:

4

N a z w i s k ol i m i ę
likwidatora

5
Uwagi

6

Imię i nazwisko pełnomocnikaorganizatora
dokonującego wpisu

