
KARTA REJESTROWA  INSTYTUCJI KULTURY 

Numer wpisu do rejestru : RIK/2/2007 

 

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 
utworzenia  
instytucji 
kultury 

Nazwa 
podmiotu z 
którym 
organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucje 
kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 
instytucji 
kultury nadany 
w systemie 
informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię i 
nazwisko 
pełnomocnika 
dokonującego 
wpisu 

1 22.02.2007  
 

Samorządowe 
Centrum 
Kultury 
Turystyki i 
Rekreacji  
 
 

Prowadzenie 
działalności 
kulturalnej, 
rekreacyjnej 

46-090 
Popielów 
ul. 
Powstańców  
34 

Gmina 
Popielów 

-------------------- REGON-
160136280 
NIP-
9910392409 
 

 Grażyna Kuźnik 

          

          

 
 

         

          



1 22.02.2007  
 

Nadany 

Uchwałą Rady 

Gminy Nr 

VI/34/2007 z 

dnia 29.03.2007 

 

 
 

Krzysztof Pachurka ------------------------ ------------------------------ Zarządzenie Wójta 
Gminy 
0152/53/2007 z 
dnia 29.06.2007 
Zarządzenie Wójta 
Gminy 
0152/229/2009 z 
dnia 20.02.2009 

Grażyna 
Kuźnik 

2 

 
31.03.2009  Monika Macioszek ------------------------ ------------------------------ Or.1130/4/2012 Grażyna 

Kuźnik 

3 

 
 

27.03.2009  Józef Krawczyk ------------------------ ------------------------------ Zarządzenie Wójta 
Gminy 
0152/240/2009 z 
dnia 27.03.2009 

Grażyna 
Kuźnik 
 
 

 

1 2 3 4 5 6 9 10 
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 nadanie w 
systemie informacji 
statystycznej  

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
dokonującego 
wpisu 

Dział II Organizacja instytucji kultury 



 
4. 

 

1.11.2011  Piotr Szafrański ------------------------ ------------------------------ Zarządzenie Wójta 
Gminy 
0050/143/2011 z 
dnia 28.11.2011 

Grażyna 
Kuźnik 

        

 

                       Wpis nieaktualny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dział III Mienie instytucji kultury 

1 2 3 4 9 10 
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 
dokonującego wpisu 

1 7.03.2008r 
 
 
 
 
 
26.06.2008 

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. 

 

--------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 

2 19.03.2009r 
 
 
 
 
18.06.2009 

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.  

--------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 



Majątek trwały i obrotowy wykazano w 

bilansie na 2008 rok. 

 
3 19.03.2010 

 
 
 
 
 
24.06.2010 

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. 

 

--------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 

4. 31 .03.2011 
 
 
 
 
 
 
 
28.04.2011 

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 

--------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 



bilansie na 2010 rok. 

 
5. 30.03.2012r 

 
 
 
 
 
 
 
 
26.04.2011r 

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. 

 

--------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 

6 31.03.2014 

 
 
 
 
 
 
31.03.2014 

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 2013 rok instytucji kultury  

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

-------------------------------- ------------- Grażyna Kuźnik 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania  
SCKTiR   za 2013r.  
 
 Majątek trwały i obrotowy wykazano w 
bilansie na 2013  rok. 

 



Dział IV Polaczenie, podział i likwidacja instytucji  kultury 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 9 10 
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data  wpisu, 
daty kolejnych 
zmian 

Informacja o polaczeniu, podziale lub 
likwidacji instytucji kultury 

Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
dokonującego wpisu 

      

      

      


