
 

 

 

 

 

 

 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

PROWADZONA PRZEZ GMINĘ PRZEMĘT 
 

  

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) 

 

 

  



KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY – GMINA PRZEMĘT 

Numer wpisu do rejestru: 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 

organizator 

wspólnie 

prowadzi 

instytucję 

kultury 

Cyfrowy 

identyfikator 

instytucji 

kultury 

nadany w 

systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi 

Imię i 

nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 01.01.2016 r 

Gminne 

Centrum 

Kultury i 

Biblioteka 

w 

Przemęcie 

GCKiB 

I. Podstawowymi celami działania 

Gminnego Centrum Kultury  

i Biblioteki w Przemęcie są  

w szczególności: 

1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańców gminy, 

2) rozwijanie i zaspokajanie potrzeb 

czytelniczych i informacyjnych 

mieszkańców gminy, 

3) upowszechnianie wiedzy i nauki, 

4) wspieranie regionalnych tradycji  

i inicjatyw kulturalnych, 

5) ochrona dziedzictwa kulturalnego 

regionu, 

6) prowadzenie działalności w zakresie 

edukacji kulturalnej dzieci  

i młodzieży oraz osób dorosłych, 

ul. 

Jagiellońska 

16 

64-234 

Przemęt 

Rada Gminy 

Przemęt Uchwała 

nr XVI/108/15 

Rady Gminy 

Przemęt z dnia 

23 listopada 2015 

r. 

 

Uchwała Nr 

XVII/112/15 

Rady Gminy 

Przemęt  

z dnia 29 grudnia 

2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały 

nr XVI/108/15 

- 
REGON 

363350428 
- 

Jolanta 

Rabiega  



7) działalność instruktażowo - 

metodyczna. 

II. Do zadań Gminnego Centrum Kultury  

i Biblioteki w  

Przemęcie należy: 

1) realizowanie gminnej polityki 

kulturalnej, 

2) dokumentowanie działalności 

społeczno-kulturalnej, ze szczególnym 

uwzględnieniem istniejących 

podmiotów działalności kulturalnej, 

osób zajmujących się animacją  

i organizacją życia kulturalnego, 

imprez i wydarzeń kulturalnych, 

3) prowadzenie poradnictwa i informacji 

w zakresie upowszechnienia  

i animacji kultury, wymiany 

kulturalnej z partnerami 

zagranicznymi, udział w organizacji 

imprez kulturalnych służących 

poszerzeniu i zbliżeniu kultur innych 

narodów, 

4) prowadzenie zespołów artystycznych, 

orkiestry dętej, sekcji zainteresowań, 

5) rozpoznawanie, rozbudzanie  

i zaspokajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych 

mieszkańców gminy, 

6) kształtowanie wzorów i nawyków 

aktywnego uczestnictwa  

w kulturze, 

7) gromadzenie, opracowywanie  

i przechowywanie zbiorów 

bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa oraz zaspokajaniu 

potrzeb informacyjnych  

i samokształceniowych, 

 

 

Rady Gminy 

Przemęt z dnia 23 

listopada 2015 

roku w sprawie 

połączenia 

samorządowych 

instytucji kultury 

– Gminnego 

Ośrodka Kultury 

w Przemęcie oraz 

Biblioteki 

Publicznej Gminy 

Przemęt z 

siedzibą  

w Buczu. 



8) udostępnianie zbiorów bibliotecznych 

na miejscu, wypożyczanie na 

zewnątrz, prowadzenie wymiany 

bibliotecznej, 

9) koordynacja działalności usługowej 

bibliotek w zakresie udostępniania 

literatury naukowej, 

popularnonaukowej, 

10) współdziałanie z bibliotekami innych 

sieci, instytucjami i organizacjami  

w zakresie rozwijania czytelnictwa i 

zaspokajania potrzeb oświatowych i 

kulturalnych społeczności gminy oraz 

informowanie o zbiorach własnych 

innych bibliotek. 

III. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w 

Przemęcie może prowadzić działalność: 

1) organizować spektakle, koncerty, 

festyny, wystawy, odczyty i konferencje. 

2) organizować imprezy rozrywkowe, 

artystyczne, turystyczne, sportowo-

rekreacyjne. 

3) prowadzić działalność wydawniczą. 

4) prowadzić działalność kinową. 

5) prowadzić wypożyczalnię strojów, 

sprzętu technicznego  

i nagłaśniającego. 

6) Prowadzić działalność promocyjną. 

7) świadczyć usługi ksero. 

8) realizować imprezy zlecone-

okolicznościowe, rodzinne, 

9) świadczyć usługi gastronomiczne,. 

10) organizować turystykę pieszą 

rowerową, konną, kajakową, 

11) współpracować z sołectwami, 

udzielać pomocy w organizowaniu 

sołeckich imprez, 

 

 



12) współpracować z innymi instytucjami 

kultury, bibliotekami, podmiotami 

prowadzącymi działalność kulturalną, 

placówkami oświatowymi, 

organizacjami młodzieżowymi, 

organizacjami pozarządowymi, 

społecznymi, stowarzyszeniami  

i związkami twórców i artystów oraz 

organami władz publicznych 

zajmujących się działalnością 

kulturalną oraz działalnością w 

zakresie sportu, rekreacji i 

wypoczynku. 

13) popularyzować rekreację ruchową 

poprzez organizowanie wycieczek, 

rajdów, zajęć, imprez rekreacyjno-

sportowych oraz turystyczno-

krajoznawczych. 

14) organizować ze szkołami, 

instytucjami, klubami wspólne 

imprezy. 

15) organizować wypoczynek dzieci  

i młodzieży. 

16) gospodarować i administrować 

terenem  

i urządzeniami znajdującymi się na 

terenie działania Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie. 

17) działać na rzecz podwyższenia jakości 

istniejących walorów turystycznych  

i poprawy świadczonych usług 

turystycznych. 

IV. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przemęcie może prowadzić w 

oparciu o posiadaną bazę, z której 

przychody przeznaczane są na 

realizację celów statutowych  

i pokrywanie działalności bieżącej. 

Działalność ta może polegać na: 



1) wynajmowaniu i dzierżawieniu 

pomieszczeń i gruntów na cele 

kulturalno-rekreacyjne i handlowo-

gastronomiczne. 

2) wynajmowaniu pomieszczeń na cele 

kulturalne i handlowe oraz doraźne 

potrzeby organizacji społecznych, 

instytucji. 

 

 

 

 

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 01.01.2016 r.  Dyrektor  

Maciej Ratajczak 
- - 

Zarządzenie  

Wójta Gminy Przemęt 

w sprawie powołania 

Dyrektora Gminnego 

Jolanta Rabiega 



Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie   

Nr 78.2015 z dnia 

30.12.2015 r. 

2 04.01.2016 r.  Zastępca Dyrektora 

Jadwiga Kasperska 
- - 

Zarządzenie Nr 1/2016 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteka w 

Przemęcie z dnia 

04.01.2016 r. w 

sprawie powołania 

Zastępcy Dyrektora 

GCKiB w Przemęcie 

Jolanta Rabiega 

3. 15.01.2018 r.  
Zastępca Dyrektora 

Jadwiga Kasperska 

 

 

- 

 

 

- 

Zarządzenie Nr 4/2018 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie z dnia 

15.01.2018 r. w 

sprawie odwołania 

Pani Jadwigi 

Kasperskiej  Zastępcy 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki  

w Przemęcie 

Danuta Słodnik 

4. 01.01.2020 r.  
Dyrektor  

Maciej Ratajczak 
- - 

Zarządzenie  

Wójta Gminy Przemęt 

w sprawie powołania 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie    

Nr 78.2015 z dnia 

30.12.2015 r. 

Sylwia Kaczmarek 



 

5. 01.01.2020 r.  

Jadwiga Kasperska 

p.o. Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteka 

- - 

Zarządzenie  

Wójta Gminy Przemęt 

w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie  

Nr 96.2019 z dnia 

29.11.2019 r. 

Sylwia Kaczmarek 

6. 09.01.2020 r.  

Jadwiga Kasperska 

p.o. Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteka 

- - 

Zarządzenie  

Wójta Gminy Przemęt 

w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie  

Nr 96.2019 z dnia 

29.11.2019 r. 

Sylwia Kaczmarek 

7. 10.01.2020 r.  
Dyrektor 

Agnieszka Kędziora 
- - 

Zarządzenie Nr 7.2020 

z dnia 10.01.2020 r. 

Wójta Gminy Przemęt 

w sprawie powołania 

Dyrektora Gminnego 

Centrum Kultury i 

Biblioteki w 

Przemęcie 

Sylwia Kaczmarek 

8. 
31.12.2020/ 

03.01.2022 r. 
 

Zastępca Dyrektora 

Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki 

Rozalia Kaczmarek 

- - 

Zarządzenie nr 

26/2020 z dnia 

31.12.2020 Dyrektora 

Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w 

Przemęcie z dnia 

31.12.2020  

Sylwia Kaczmarek/  

Danuta Słodnik 



  

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. 06.04.2017 r. 

Zarządzenie nr 28.2017 Wójta Gminy Przemęt  

z dnia 06 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2016 r. 

- - Danuta Słodnik 

2. 04.04.2018 r. 

Zarządzenie nr 11.2018 Wójta Gminy Przemęt  

z dnia 04 kwietnia 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Przemęcie za 2017 rok 

- - Danuta Słodnik 

3. 03.04.2019 r. 

Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt  

z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki  

w Przemęcie za 2018 rok 

- - Danuta Słodnik 

4. 09.04.2020 r. 

Zarządzenie nr 37.2020 Wójta Gminy Przemęt  

z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2019 r. 

- - Sylwia Kaczmarek 



 

 

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 i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego wpisu 

1 01.01.2016 r. 

Uchwała nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Przemęcie oraz Biblioteki Publicznej Gminy Przemęt 

z siedzibą w Buczu. 

Uchwała Nr XVII/112/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVI/108/15 Rady Gminy Przemęt z dnia 

23 listopada 2015 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przemęcie oraz Biblioteki 

Publicznej Gminy Przemęt z siedzibą w Buczu. 

- - Jolanta Rabiega 

5. 
 

07.04.2021 r. 

Zarządzenie nr 26.2021 Wójta Gminy Przemęt z 

dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2020 r. 

- -     Sylwia Kaczmarek 

6. 
 

06.04.2022 r. 

Zarządzenie nr 29.2022 Wójta Gminy Przemęt z 

dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminnego Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przemęcie za 2021 r. 

- -     Danuta Słodnik 



 


