
 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

PROWADZONA PRZEZ GMINĘ LUBISZYN 

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

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

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBISZYNIE 

 

 

 

 



KSIĘGA REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY 
 

 

Numer wpisu do rejestru: 01/2008 

 

 

 

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 akty                     

o utworzeniu 

instytucji kultury 

Nazwa 

podmiotu,     

z którym 

organizator 

wspólnie 

prowadzi 

instytucję 

kultury 

Cyfrowy 

identyfikator 

instytucji 

kultury 

nadany           

w systemie 

informacji 

statystycznej  

Uwag

i 

Imię                          

i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpis 

1. 25.04.2008r. Gminna 

Biblioteka 

Publiczna    

w Lubiszynie 

gromadzenie, 

opracowywanie, 

przechowywanie 

i ochrona 

materiałów 

bibliotecznych, 

obsługa 

użytkowników, 

udostępnianie 

zbiorów oraz 

prowadzenie 

działalności 

informacyjnej    

i kulturalnej   

ul. Dworcowa 3,  

66-433 Lubiszyn 
Gmina Lubiszyn, 

Uchwała Rady 

Gminy Lubiszyn 

Nr XVII/138/08     

z dnia 25.04.2008r. 

 

 

- 

REGON: 

080268571 

NIP: 

5993055775 

 

 

- 

Beata 

Byczkiewicz 



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 

Imię i nazwisko 

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 

statystycznych 

Uwagi Imię i 

nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1. 25.04.2008r. Statut przyjęty Uchwałą Rady 

Gminy Lubiszyn Nr 

XVII/138/08 z dnia 

25.04.2008r.- Akt  o utworzeniu 

samorządowej instytucji kultury 

pod nazwą Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lubiszynie (zał. Nr 

1 do uchwały) 

Ewa Brzozowska- 

Czwarno – Kierownik  
Ewa Brzozowska- 

Czwarno- Kierownik 

 uprawniona do: 

- zarządzanie Gminną 

Biblioteką Publiczną   

w Lubiszynie oraz jej 

filiami; 

- reprezentowanie 

biblioteki na zewnątrz; 

- organizowanie 

działalności biblioteki 

zgodnie                         

z obowiązującymi 

przepisami prawa          

i statutem; 

- prowadzenie 

prawidłowej gospodarki 

finansowej; 

- sprawowanie nadzoru 

-Filia w Stawie 

Staw 35 

66-433 Lubiszyn 

REGON: 

080268571-00040 

 

-Filia w Baczynie 

ul. Gorzowska 62 

66-432 Baczyna 

REGON: 

080268571-00032 

 

-Filia w Wysokiej 

Wysoka 16 

66-433 Lubiszyn 

REGON: 

080268571-00025 

 

 

 

- 

 

 

Beata 

Byczkiewicz 



nad filiami 

bibliotecznymi, 

udzielanie ich 

personelowi pomocy 

organizacyjnej                          

i merytorycznej; 

- wykonywanie wobec 

pracowników filii 

bibliotecznych 

czynności pracodawcy 

z zakresu prawa pracy; 

 -gromadzenie, 

opracowywanie                       

i przechowywanie 

materiałów 

bibliotecznych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

materiałów 

dotyczących własnego 

regionu oraz potrzeb 

uczniów miejscowych 

szkół; 

-udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych, 

prowadzenie ewidencji 

odwiedzin                               

i wypożyczeń, a także 

opracowywanie, 

konserwacja i selekcja 

księgozbioru; 

-popularyzacja książki    



i czytelnictwa              

w środowisku poprzez 

organizację 

wieczorków słowno-

muzycznych, spotkań             

z pisarzami, wystaw; 

-współdziałanie                 

z innymi bibliotekami, 

instytucjami 

upowszechniania 

kultury, organizacjami  

i towarzystwami w celu 

rozwijania                                

i zaspokajania potrzeb 

oświatowych                          

i kulturalnych 

społeczeństwa; 

-opracowywanie                      

i przedstawianie 

właściwym instytucjom 

planów rzeczowych                

i finansowych oraz 

sprawozdań; 

-wydawanie aktów 

prawnych: zarządzeń, 

instrukcji, regulaminów 

w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji 

zadań biblioteki. 

 

 

 



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. 25.03.2009r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

25.03.2009r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 25.03.2009r. 

Informację dodatkową 

złożono: 25.03.2009r. 

Beata Byczkiewicz 

2. 24.03.2010r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

24.03.2010r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 24.03.2010r. 

Informację dodatkową 

złożono: 24.03.2010r. 

Magdalena Marmurowicz 

3. 16.03.2011r.  1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

16.03.2011r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 16.03.2011r. 

Informację dodatkową 

złożono: 16.03.2011r. 

Magdalena Marmurowicz 

4. 19.03.2012r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

19.03.2012r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 19.03.2012r. 

Informację dodatkową 

złożono: 19.03.2012r. 

Magdalena Marmurowicz 



5. 25.03.2013r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

25.03.2013r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 25.03.2013r. 

Informację dodatkową 

złożono: 25.03.2013r. 

Magdalena Marmurowicz 

6. 11.03.2014r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

11.03.2014r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 11.03.2014r. 

Informację dodatkową 

złożono: 11.03.2014r. 

Magdalena Marmurowicz 

7. 24.03.2015r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

20.03.2015r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 20.03.2015r. 

Informację dodatkową 

złożono: 20.03.2015r. 

Magdalena Marmurowicz 

8. 21.03.2016r. 1. Bilans; 

2. Rachunek zysków i strat; 

3. Informacja dodatkowa. 

 

 

Nie dotyczy 

Bilans złożono: 

21.03.2016r. 

Rachunek zysków i strat 

złożono: 21.03.2016r. 

Informację dodatkową 

złożono: 21.03.2016r. 

Anna Rajska-Pura 

 

 

 

 

 

Dział IV – połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny Data wpisu, daty Informacja o połączeniu, Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika 



wpisu kolejnych zmian podziale lub likwidacji 

instytucji kultury 

organizatora dokonującego wpisu 

1.      

2.      

 


