KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
PROWADZONA PRZEZ

STAROSTĘ WOŁOMIŃSKIEGO
NR RIK 3

Odpis pełny
(Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia
i udostępniania rejestru instytucji kultury, w związku (Dz. U. 2012r. Nr 0, poz.189), w związku z art. 14 ust.1,3,4, ustawy z dnia 25 października
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
ZAŁOŻONA: 27 czerwca 2013r.
AKTUALIZACJA: 20 sierpnia 2013r.
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Numer wpisu do rejestru:

NR RIK 3

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
organizato
r wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię
i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

1

27.06.
2013r.

2

20.08.
2013r.

Powiatowa
Biblioteka
Publiczna
w Wołominie

Biblioteka służy
zaspakajaniu
potrzeb
oświatowych,
kulturalnych
i informacyjnych
społeczeństwa
oraz uczestniczy
w upowszechnia
-niu wiedzy i
rozwoju kultury,
zapewnia obsługę
biblioteczną
mieszkańcom
powiatu, dba o
funkcjonowanie
sieci bibliotecznej
na terenie
powiatu

ul. Ogrodowa
1A,
Wołomin

Powiat
Wołomiński ul.
Prądzyńskiego 3
Wołomin
Uchwała Nr XXX337/2013 Rady
Powiatu
Wołomińskiego
z dn. 26 czerwca
2013r.
ws. utworzenia i
nadania statutu
Powiatowej
Bibliotece
Publicznej
w Wołominie

-

-

146739321

2

Uchwała Nr
XXX-337
/2013 Rady
Powiatu
Wołomińskie
go z dn.
26 czerwca
2013r.
ws.
utworzenia i
nadania
statutu
Powiatowej
Bibliotece
Publicznej
w Wołominie
rozpoczyna
działalność
z dn.
01.07.2013r.

Z up. Starosty
(-)
Henryka
Michalczewska
27.06.2013r.

Z up. Starosty
(-)
Henryka
Michalczewska
20.08.2013r.

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1

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 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 upoważnień

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

Uwagi

Imię nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

27.06.2013r.

Złożono
oryginał
uchwały
i nadanego
statutu

Joanna Hołubicka
Uchwała nr IV137/2013 Zarządu
Powiatu
Wołomińskiego
Z dn. 26.06.2013r.

brak

brak

3

Z up. Starosty
(-)
Henryka
Michalczewska
27.06.2013r.

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 nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

1

27.06.2013r.

-

-

Uchwała Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z
dn. 26 czerwca 2013r. ws. utworzenia i nadania statutu
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie–
zał. Nr 1 statut,
zał. Nr 2 – wykaz nieruchomości podlegających
przekazaniu- przekazana nieruchomość w Wołominie
ul.Ogrodowa1A, nr ew. dz.45/2 obręb 28, KW nr
WA1W/00112304/1 wraz z budynkiem,
zał. Nr 3 Wykaz mienia ruchomego podlegającego
przekazaniu – księgozbiór, urządzenia, wyposażenie
biurowe

4

Z up. Starosty
(-)
Henryka
Michalczewska
27.06.2013r.

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, podziale
lub likwidacji
instytucji kultury

Imię i nazwisko
likwidatora

Uwagi

Imię nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

-

-

1

27.06.2013r.

Z up. Starosty
(-)
Henryka Michalczewska

27.06.2013r.
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