
Wypis z rejestru instytucji kultury 

Prowadzonego w Urzędzie Gminy Popielów  

  
 

 Księga rejestrowa numer RIK/2/2007 

 

Dział I - oznaczenie instytucji kultury 

 
1.  Nazwa Instytucji: 

                    Samorządowe Centrum Kultury Turystyki i Rekreacji  

 

2. Adres: 

                    ul. Powstańców  Śl. 34 , 46-090 Popielów 

3. Akt o utworzeniu instytucji kultury: 

 

       Uchwała Rady Gminy Nr V/29/2007 z dnia 22.02.2007 r. 

 

4. Cyfrowy identyfikator inst. Kultury: 

 
               REGON-160136280 

               NIP-9910392409 
 

5. Przedmiot działania: 

 

Prowadzenie działalności kulturalnej, rekreacyjnej  

 

6. Oznaczenie organizatora: 

 

                     Gmina Popielów ,Rada Gminy Popielów 

 

Dział II -organizacja instytucji kultury 

 
7  Imię i nazwisko dyrektora instytucji:      

           

                        Piotr Szafrański  .   

 
8.Imiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania 

czynności prawnych: 

 

                      ------------------------------------------------- 
   
      9. Statut  

                     Nadany uchwała Rady Gminy Nr VI/34/2007 z dnia 29.03.2007 

 

 

 

 



10.Numer księgi rejestracyjnej 

                       

                        Nr 2       

 

 

    11. Data wpisu do rejestru instytucji kultury:  

                 

                    23.07.2007 

  

 Dział III -Mienie instytucji kultury 

1.Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/114/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie   

   przekazania Samorządowemu Centrum Kultury ,Turystyki i Rekreacji  z siedzibą w 

  Popielowie przy ul. Powstańców 34 na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych 

   na okres 3 lat nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz ze środkami trwałymi 

  będącymi na ich wyposażeniu w  formie użyczenia  

 

2.Umowa użyczenia zawarta w dniu 15 lutego 2008 r.  w sprawie  nieodpłatnego użyczenia 

   nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w celu prowadzenia działalności 

   statutowej  

 

3.Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151/21/2011 z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie 

przekazania w użyczenie nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność 

Gminy Popielów Samorządowemu Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie ul. 

Powstańców 34 na cele związane z wykonywaniem zadań statutowych  

 

3.Wzmianka o złożeniu do rejestru bilansu instytucji kultury za ostatni rok: 

 

  Złożono bilans za 2007 rok –Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/118/2008 z dnia 

  7.03.2008r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji 

  kultury 

  Uchwała Rady Gminy Nr XX/133/2008 z dnia 26.06.2008 w sprawie w sprawie 

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2007rok.  

  Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2007 rok. 

  Złożono bilans za 2008 rok-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/235/2009 z dnia 

  19.03.2009r. przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji 

  kultury 

  Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/210/209 z dnia 18.06.2009 w sprawie w sprawie 

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2008rok.  

  Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2008 rok. 

  Złożono bilans za 2009 rok-Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0152/369/2010 z dnia 

  19.03.2010 r. przyjęcia sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji 

  kultury 

  Uchwała Rady Gminy Nr XLII/290/2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie w sprawie 

  zatwierdzenia rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2009 rok.  

  Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2009 rok. 



Złożono bilans za 2010 rok –Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/35/2011 z dnia 31 marca 

2011 roku w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych 

samorządowych instytucji kultury działających na terenie gminy Popielów za 2010 r. 

Uchwała Rady Gminy Nr VI/32/2011  z dnia 28.04.2011 w sprawie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2010 rok.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2010 rok. 

 Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2011 z dnia 31.03.2011r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdań instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.doc 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-205-2012 z dnia 30.03.2012r. w sprawie przedłożenia  

sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających 

na terenie gminy Popielów za 2011 rok instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.doc 

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/108/2012  z dnia 26.04.2012r. w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji   za 2011r.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2011 rok. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-359-2013 z dnia 30.03.2013r. w sprawie przedłożenia  

sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających 

na terenie gminy Popielów za 2012 rok instytucji kultury  

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/181/2013  z dnia 25.04.2013r. w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji   za 2012r.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2012 rok. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-509-2014 z dnia 31.03.2014 w sprawie przedłożenia  

sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających 

na terenie gminy Popielów za 2012 rok instytucji kultury  

 

Uchwała Rady Gminy Nr XXXVII/266/2014  z dnia 25.04.2014 w sprawie w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania   finansowego Samorządowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji   za 2013r.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2013 rok. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-50-2015 z dnia 30.03.2015 w sprawie przedłożenia  sprawozdań z 

wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie gminy 

Popielów za 2014 rok instytucji kultury  

Uchwała Rady Gminy Nr VII/31/2015  z dnia 30.04.2015 w sprawie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2014r.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2014  rok. 

 
Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-133-2015 z dnia 30.03.2015 w sprawie przyjęcia  i przekazania 

informacji  za I półrocze 2015 r.  

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-229-2016 z dnia 30.03.2016 w sprawie przedłożenia  sprawozdań 

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie gminy 



Popielów za 2015 rok instytucji kultury  

 

Uchwała Rady Gminy Nr XVI/109/2016  z dnia 5.05.2016 w sprawie w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania  SCKTiR  za 2015r.  

 

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2015  rok. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-377-2017 z dnia 29.03.2017 w sprawie przedłożenia  sprawozdań 

z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury działających na terenie gminy 

Popielów za 2016 rok instytucji kultury  

 

Uchwała Rady Gminy Nr XXV/201/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku  w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania  SCKTiR za 2016r.  

Majątek trwały i obrotowy wykazano w bilansie na 2016  rok. 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy  Nr 0050/449/2017 z dnia 29.08.2017 w sprawie przyjęcia i przekazania  

informacji za I półrocze 2017 roku   

 

Popielów 2017-06-22 

 

 

  


