
 

Księga rejestrowa – Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej 

 

 

Lp. 
Oznaczenie 

instytucji 

kultury 

 

1. Numer wpisu do rejestru OKSZ.4011-1/2007  

2. Data wpisu, daty kolejnych 

zmian 
27.12.2007 r. 

3. Pełna i skrócona nazwa 

instytucji kultury  
Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej       

|skrót: brak| 

4. Przedmiot działalności 

instytucji kultury 
Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb 

oświatowych, kulturalnych i informacyjnych 

społeczeństwu Gminy oraz uczestniczy w 

upowszechnianiu wiedzy i kultury. Do zadań 

Biblioteki należy: 1) gromadzenie, 

opracowywanie i ochrona materiałów 

bibliotecznych; 2) obsługa użytkowników, 

przede wszystkim udostępnianie zbiorów 

oraz prowadzenie działalności informacyjnej, 

zwłaszcza informowanie o  zbiorach 

własnych, innych bibliotek, muzeów i 

ośrodków informacji naukowej, a także 

współdziałanie z archiwami w tym zakresie; 

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, 

dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, 

edukacyjnej i popularyzatorskiej; 4) 

udostępnianie zbiorów na miejscu, 

wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie 

wymiany międzybibliotecznej; 5) 

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych mieszkańcom 

gminy; 6) współdziałanie z innymi 

bibliotekami i instytucjami     kultury w 

zakresie rozwijania czytelnictwa i 

zaspakajania potrzeb oświatowych i 

kulturalnych społeczności gminy; 7) 

tworzenie i udostępnianie baz danych 

katalogowych, bibliograficznych i 

faktograficznych; 8) organizowanie i 

prowadzenie różnych form pracy z 

czytelnikiem, służących popularyzacji książki 

sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku 

kulturalnego gminy. 

5. Siedziba i adres instytucji 

kultury 

ul. Narutowicza 63, 87-865 Izbica Kujawska 



6. 

 

Oznaczenie organizatora i 

aktu o utworzeniu instytucji 

kultury 

Gmina Izbica Kujawska 

Uchwała Nr X/57/07 Rady Gminy i Miasta 

Izbica Kujawska z dnia 23 listopada 2007 

roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji 

kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna w 

Izbicy Kujawskiej oraz nadania jej statutu 

7. Nazwa podmiotu, z którym 

organizator wspólnie 

prowadzi instytucję kultury 

--- 

8. Cyfrowy identyfikator 

instytucji kultury nadany w 

systemie informacji 

statystycznej 

910163605 

9. Uwagi --- 

10. Imię i nazwisko 

pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

Przemysław Nowicki 

Lp. Organizacja instytucji kultury 

1. Data wpisu, daty kolejnych 

zmian 
27.12.2007 r. 

2. Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu 
Statut Biblioteki Publicznej w Izbicy 

Kujawskiej zatwierdzony Uchwałą Nr 

X/57/07  Rady Gminy i Miasta Izbica 

Kujawska z dnia 23 listopada 2007 roku 

3. 
 

Imię i nazwisko dyrektora 

instytucji kultury i jego 

zastępców lub oznaczenie 

osoby fizycznej lub 

prawnej, której powierzono 

zarządzanie instytucją 

kultury 

Maria Strabanik 

4. Imiona i nazwiska 

pełnomocników instytucji 

kultury uprawnionych do 

dokonywania czynności 

prawnych 

w imieniu instytucji oraz 

zakres ich upoważnień 

--- 

5. Nazwa oraz siedziba 

wyodrębnionych jednostek 

organizacyjnych instytucji 

kultury i ich cyfrowe 

identyfikatory nadane w 

systemie informacji 

statystycznej 

--- 

6. Uwagi --- 

7. Imię i nazwisko 

pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

Przemysław Nowicki 

Lp. Mienie instytucji kultury 



1. Data wpisu, daty kolejnych 

zmian 

1 marca 2013 r., 3 marca 2014 r., 2 marca 

2015 r., 1 marca 2016 r., 1 marca 2017 r., 1 

marca 2018 r., 1 marca 2019 r., 4 marca 2020 

r., 3 marca 2021 r. 

2. Informacja o złożeniu do 

rejestru rocznego 

sprawozdania finansowego 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok 

(wpisano: 1 marca 2013 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 rok 

(wpisano: 3 marca 2014 roku). 

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 rok 

(wpisano: 2 marca 2015 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 rok 

(wpisano: 1 marca 2016 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 rok 

(wpisano: 1 marca 2017 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 rok 

(wpisano: 1 marca 2018 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

(wpisano: 1 marca 2019 roku). 
 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

(wpisano: 4 marca 2020 roku). 

 

Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok 

(wpisano: 3 marca 2021 roku). 

3. Informacja o obciążeniu 

środków trwałych instytucji 

kultury ograniczonymi 

prawami rzeczowymi 

--- 

4. Uwagi --- 

5. Imię i nazwisko 

pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

Przemysław Nowicki 

Lp. Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury 

1. Data wpisu, daty kolejnych 

zmian 

--- 

2. Informacja o połączeniu, 

podziale lub likwidacji 

instytucji kultury 

--- 

3. Imię i nazwisko likwidatora --- 

4. Uwagi --- 

5. Imię i nazwisko 

pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

--- 

 



 


