
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 

 
Numer wpisu do rejestru: wpis nr 2 
 
 

 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Nr 
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 

 

 
01.06.2012 

 
Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury i 
Sportu w 
Dobczycach  
/MGOKiS/ 
 

 
rozpoznawanie oraz pobudzanie 
zainteresowań i potrzeb kulturalnych,  
przygotowywanie do właściwego rozumienia 
i odbioru wartości kulturalnych,  
kształtowanie postaw aktywnego 
uczestnictwa w kulturze,  
tworzenie warunków do rozwoju 
amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, 
a także rękodzieła ludowego i 
artystycznego,  
stwarzanie warunków dla funkcjonowania 
amatorskich artystycznych kół i klubów 
zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,  
edukacja kulturalna oraz popularyzacja 
wiedzy o sztuce,  
popularyzacja i organizowanie kultury 
fizycznej, turystyki i wypoczynku.  
współdziałanie z innymi jednostkami 
gminnymi, mające na celu upowszechnianie 
kultury i sportu 
 

 
Miasto Dobczyce: 
ul. Szkolna 43 
32-410 Dobczyce 

 
Gmina Dobczyce  
Uchwała Nr 
XIX/138/200 Rady 
Miejskiej w 
Dobczycach z dnia 
07.08.2000 r. 

 
--- 

 
351001186 

 
--- 

 
Sabina Cygan  

 

  



 
Dział II – Organizacja instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
Nr 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 instytucja 
kultury  

 
Imię i nazwisko 
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 

 
01.06.2012 

 
Zmiany w statucie 
MGOKiS wprowadziła 
Uchwała Nr XIII/100/11 
Rady Miejskiej w 
Dobczycach z dnia 14 
września 2011 r. 

 
Andrzej Topa 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
Sabina Cygan 

 

  



 
Dział III – Mienie instytucji kultury: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach 
 

1 2 3 4 5 6 
 
Nr 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 

 
01.06.2012 

 
Bilans za rok 2013 złożono 
29.03.2013 r.  

 
--- 

 
---- 

 
Sabina Cygan 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 

  



 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji  
 

1 2 3 4 5 6 
 
Nr 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


