KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Prowadzona 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 MALECHOWIE
Numer wpisu do rejestru: 1
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury:
1
2
3
4
Numer
Data wpisu,
Pełna i
Przedmiot działalności
kolejny
daty
skrócona
instytucji kultury
wpisu
kolejnych
nazwa
zmian
instytucji
kultury

1

2

19.03.1985 r.

01.09.1991 r.

Biblioteka
Publiczna im.
Emilii
Gierczak
Gminy
Malechowo

Upowszechnianie kultury –
udostępnianie książek,
czasopism i innych materiałów
bibliotecznych , propagowanie
czytelnictwa oraz prowadzenie
informacji bibliotecznej i
oświatowo – wychowawczej .

Biblioteka
Publiczno Szkolna w
Malechowie

Zaspokajanie potrzeb
czytelniczych mieszkańców,
rozwój informacji,
upowszechnianie wiedzy,
rozwój kultur, realizacja zadań
dydaktyczno –
wychowawczych szkoły oraz

5
Siedziba i
adres
instytucji
kultury

6
Oznaczenie
organizatora i aktu o
utworzeniu instytucji
kultury

Malechowo

Gmina Malechowo
Zarządzenie Nr 2/85
Naczelnika Gminy
Malechowo z dnia
19.03.1985 r. w sprawie
ustalenia Statutu
Biblioteki Publicznej im
Emilii Gierczak Gminy
Malechowo.

Malechowo

7
Nazwa
podmiotu, z
którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury

8
Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

9
Uwagi

Ryszard
Grzeszczuk

-----

----

-----

Gmina Malechowo
Uchwała Nr XI/61/91
Rady Gminy Malechowo
z dnia 13 .08.1991r.

10
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Ryszard
Grzeszczuk
-----

-----

-----

w sprawie powołania
biblioteki publiczno –
szkolnej w Malechowie.

wspieranie doskonalenia
zawodowego.

3

4

5

5.12.2003 r.

30.12.2003 r.

25. 02.2016 r.

Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Malechowie

Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Malechowie

Gminna
Biblioteka
Publiczna w
Malechowie

Rozwijanie i zaspakajanie
potrzeb czytelniczych
społeczeństwa oraz
upowszechnianie wiedzy i
kultury

Malechowo 55
76 -142
Malechowo

Gmina Malechowo
Uchwala nr IX/117/ 2003
Rady Gminy Malechowo
z dnia 5.12.2003 r.
w sprawie
przekształcenia biblioteki
publiczno – szkolnej w
Malechowie.

Ryszard
Grzeszczuk

320556899
-----

Utrata mocy
Uchwały Nr
XI/61/91 z
dnia
13.08.1991 r.

Gmina Malechowo

-

1) gromadzenie,
opracowywanie i udostępnianie
materiałów bibliotecznych
służących obsłudze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i
samokształceniowych,
zwłaszcza dotyczących wiedzy
o własnym regionie oraz

-

Malechowo 55
76-142
Malechowo

Uchwałą Nr XI/128/2003
Rady Gminy Malechowo
z dnia 30.12.2003r.
zmieniająca uchwałę Nr
IX/117/2003 Rady Gminy
Malechowo z dnia 5
grudnia 2003 r. w sprawie
przekształcenia biblioteki
publiczno – szkolnej w
Malechowie

Ryszard
Grzeszczuk
---------

Gmina Malechowo
Uchwała Nr
XVI/123/2016 Rady
Gminy Malechowo z
dnia 25 lutego 2016
W sprawie zmiany statutu
Gminnej Biblioteki

Ryszard
Grzeszczuk
----

dokumentacyjnych jako
dorobek kulturalny, naukowy i
gospodarczy,
2) pełnienie funkcji ośrodka
informacji bibliotecznej –
bibliograficznego,
organizowanie obiegu
wypożyczeń
międzybibliotecznych ,
3) prowadzenie działalności
informacyjnej, bibliograficznej ,
udostępnianie informacji
własnych i zewnętrznych,
4) gromadzenie, opracowanie i
przechowywanie materiałów
bibliotecznych z
uwzględnieniem materiałów
dotyczących własnego regionu,
5) wytwarzanie materiałów
informacyjnych,
6) udostepnienie zbiorów
informacyjnych na miejscu ,
wypożyczenie do domu oraz
prowadzenie wypożyczalni
międzybibliotecznych z
uwzględnieniem szczególnych
potrzeb dzieci i młodzieży oraz
osób niepełnosprawnych,
7) popularyzacja książki,
informacji, wiedzy i
czytelnictwa,
8) współdziałanie z
bibliotekami z innych sieci,
instytucjami upowszechniania
kultury, organizacjami i
towarzystwami w rozwijaniu i
zaspakajaniu potrzeb
oświatowych i kulturalnych
społeczeństwa,
9) inspirowanie i wspomaganie
działających w sferze kultury i
dziedzictwa narodowego

Publicznej w
Malechowie.

Utrata mocy
Uchwały Nr
IX/117/2003 z
dnia
5.12.2003 r.

Tadeusz
Chylewski

ruchów społecznych oraz
organizacji pozarządowych
10) edukacja kulturalna oraz
kreowanie zainteresowania
kulturą i sztuką,
11) doskonalenie form i metod
pracy bibliotecznej,
12) organizowanie konkursów
czytelniczych,
13) organizowanie spotkań
otwartych ze współczesnymi
autorami poezji i prozy,
14) pozyskiwanie środków
pozabudżetowych z funduszy
krajowych i zagranicznych, w
tym Unii Europejskiej oraz
wymiany doświadczeń w tym
zakresie,
podejmowanie innych form
działania wynikających z
potrzeb środowiska lokalnego,
16) realizowanie innych zadań
służących realizacji zadań
statutowych.

Dział II – Organizacja instytucji kultury:
1
2
3
Numer
Data wpisu,
Informacja o złożeniu do
kolejny
daty
rejestru statutu
wpisu
kolejnych
zmian

1

2

3

4

19.03.1985 r.

01.09.1991 r

5.12.2003 r.

30.12.2003

4
Imię i nazwisko Dyrektora
instytucji kultury i jego
zastępców lub oznaczenie
osoby fizycznej lub prawnej,
której powierzono zarządzanie
instytucją kultury

Zarządzenie Nr 2/85
Naczelnika Gminy Malechowo
z dnia 19.03.1985 r. w sprawie
ustalenia Statutu Biblioteki
Publicznej im Emilii Gierczak
Gminy Malechowo.

Kierownik ( do 1990 r.)
Zofia Koral

Uchwała Nr XI/61/91 Rady
Gminy Malechowo
z dnia 13 .08.1991r.
w sprawie powołania biblioteki
publiczno – szkolnej w
Malechowie.
Uchwala nr IX/117/ 2003 Rady
Gminy Malechowo
z dnia
5.12.2003 r.
w sprawie przekształcenia
biblioteki publiczno – szkolnej
w Malechowie.

Kierownik
Dariusz Czesnowski

Uchwałą Nr XI/128/2003 Rady
Gminy Malechowo
z dnia 30.12.2003r.
zmieniająca uchwałę Nr
IX/117/2003 Rady Gminy
Malechowo z dnia 5 grudnia
2003 r. w sprawie

5
Imiona i
nazwiska
pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych
do dokonywania
czynności
prawnych w
imieniu
instytucji oraz
zakres ich
upoważnień

6
Nazwa oraz
siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i
ich cyfrowe
identyfikatory
nadane w systemie
informacji
statystycznej

-----

-----

7
Uwagi

8
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Ryszard Grzeszczuk
-----

Kierownik
Dariusz Czesnowski

Ryszard Grzeszczuk
-----

-----

-----

Kierownik
Dariusz Czesnowski ( do 2000 r.)

Ryszard Grzeszczuk
-----

-----

-----

po. Kierownika ( od 2000 r)
Halina Szczuka
Ryszard Grzeszczuk
po. Kierownika ( od 2003 r.)
Ryszard Grzeszczuk
-----

-----

-----

przekształcenia biblioteki
publiczno – szkolnej w
Malechowie.

5

30.06.2009 r.

6

5. 02.2016 r

----

Uchwała Nr XVI/123/2016
Rady Gminy Malechowo z
dnia 25 lutego 2016
W sprawie zmiany statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Malechowie.

Dyrektor
Maria Jolanta Sendera

Dyrektor
Maria Jolanta Sendera

2.09.2019

-----

Zarządzenie Nr
161/2009 Wójta
Gminy Malechowo
z dnia 30.06.209 r.
Ryszard Grzeszczuk

-----

-----

-----

Tadeusz Chylewski
Dyrektor
Anna Zając

7

Ryszard Grzeszczuk
-----

------

--------

Zarządzenie Nr 89/2019 Tadeusz Chylewski
Wójta Gminy
Malechowo z dnia 2
września 2019 w
sprawie powołania
Dyrektora Gminnej
Biblioteki Publicznej w
Malechowie

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1
2
Numer kolejny
Data wpisu, daty
wpisu
kolejnych zmian

3
Informacja o złożeniu do rejestru
rocznego sprawozdania finansowego

1

26.02.2011 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2010 r.

2

25.01.2012 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 r.

3

30.01.2013 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 r.

4

30.01.2014 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 r.

5

24.02.2015 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 r.

6

25.02.2016 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 r.

7

04.07.2017 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 r.

8

26.05.2017 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 r

9

30.05.2018 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 r

10

3.06.2019 r.

Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 r

4
Informacja o obciążeniu
środków trwałych
instytucji kultury
ograniczonymi prawami
rzeczowymi

5
Uwagi

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora dokonującego
wpisu
Ryszard Grzeszczuk
Ryszard Grzeszczuk
Ryszard Grzeszczuk
Ryszard Grzeszczuk
Ryszard Grzeszczuk
Ryszard Grzeszczuk
Tadeusz Chylewski
Tadeusz Chylewski
Tadeusz Chylewski

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1
2
3
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty
Informacja o połączeniu,
kolejnych zmian
podziale lub likwidacji
instytucji kultury

-----

-----

-----

Zarządzenie nr 69/2019

4
Imię i nazwisko
likwidatora

-----

Tadeusz Chylewski

5

6
Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora dokonującego
wpisu

-----

-----

Uwagi

