
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 
Numer wpisu do rejestru: wpis nr 1  
 
 

 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny  
 

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 

 
Miejska Biblioteka 
Publiczna im. 
Józefy Bergelówny  
w Dobczycach  
/MBP/ 

 
- opracowanie i przechowywanie materiałów 
bibliotecznych, z uwzględnieniem materiałów 
informacyjnych 
- wytwarzanie materiałów informacyjnych 
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na 
miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
prowadzenie wypożyczeń  
międzybibliotecznych, z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz 
osób niepełnosprawnych 
- prowadzenie działalności informacyjnej, 
bibliograficznej, udostępnianie informacji 
własnych i zewnętrznych 
- popularyzacja książki, informacji, wiedzy i 
czytelnictwa 
- współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 
instytucjami upowszechniania kultury, 
organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych 
społeczeństwa 

 
Miasto Dobczyce:  
ul. Kilińskiego 4  
32-410 Dobczyce 

 
Organizator – Gmina 
Dobczyce  
 
- Uchwała Nr 
XXII/160/2000 Rady 
Miejskiej w Dobczycach z 
dn. 20 listopada 2000 r.  

   
--- 

 
357482583 

 
--- 

 
Sabina Cygan 

 
2 

 
24.06.2013 

 
Miejska Biblioteka 
Publiczna im. 
Józefy Bergelówny  
w Dobczycach  
/MBP/ 

 
1. Tworzenie zbiorów bibliotecznych oraz 
informacji przez gromadzenie, opracowywanie i 
przechowywanie książek, czasopism i innych 
wydawnictw i materiałów bibliotecznych, z 
uwzględnieniem materiałów dotyczących 
własnego regionu.  
2. Tworzenie i udostępnianie materiałów 
informacyjnych.  
3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na 
miejscu, ich wypożyczanie do domu lub do 
instytucji oraz prowadzenie wypożyczeń 
międzybibliotecznych, z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb dzieci i młodzież oraz 
osób niepełnosprawnych.  
4. Prowadzenie działalności informacyjnej, 
bibliograficznej, udostępnianie informacji 
własnych i zewnętrznych.  
5. Popularyzacja książki, informacji, wiedzy, 
czytelnictwa i kultury.  

 
Miasto Dobczyce:  
ul. Kilińskiego 4  
32-410 Dobczyce 

 
Organizator – Gmina 
Dobczyce  
 
- Uchwała Nr 
XXII/160/2000 Rady 
Miejskiej w Dobczycach z 
dn. 20 listopada 2000 r. 

   
--- 

 
357482583 

 
--- 

 
Sabina Cygan 



6. Doskonalenie form i metod pracy 
bibliotecznej.  
7. Współdziałanie z innymi bibliotekami, 
instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, 
oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, 
fundacjami  w zakresie upowszechniania wiedzy 
i kultury oraz  kształtowania i zaspokajania 
potrzeb czytelniczych. 
8. Tworzenie warunków do rozwijania twórczości 
artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz 
aktywności zawodowej i edukacyjnej. 
Wspieranie działań pedagogicznych poprzez 
organizowanie dzieciom i młodzieży czasu 
wolnego.  
9. Doskonalenie form i metod pracy 
bibliotecznej.  
10. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych ludziom chorym, 
starszym i niepełnosprawnym.  
11. Prowadzenie różnych form pracy z 
czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, 
nauki oraz upowszechnianiu dorobku 
kulturalnego regionu.  
12. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i 
rekreacyjnych społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  
13. Rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia 
codziennego, kultywowanie tradycji i tworzenie 
warunków dla rozwoju kulturalnego 
mieszkańcom Gminy. 

 

  



 
Dział II – Organizacja instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny  
 

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 

 
- Uchwała Nr 
XXII/160/2000 Rady 
Miejskiej w Dobczycach 
z dn. 20 listopada 2000 
r.  

 
Paweł Piwowarczyk 
(p.o.) 

 
--- 

 
--- 

  
--- 

 
Sabina Cygan  

2 24.06.2013  
Uchwała Nr XIL/298/13 
Rady Miejskiej w 
Dobczycach  
z dnia 21 maja 2013 r. 
w sprawie nadania 
statutu Miejskiej 
Bibliotece Publicznej 
imienia Józefy 
Bergelówny w 
Dobczycach 

 
Paweł Piwowarczyk 
(p.o.) 

 
--- 

 
--- 

  
--- 

 
Sabina Cygan  

 

  



 
Dział III – Mienie instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny  
 

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 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za rok 2011 został 
złożony 30.03.2012 r. 
 

 
--- 

 
--- 

 
Sabina Cygan 

 
2 
 

 
29.03.2013 

 
Bilans Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za rok 2012 został 
złożony 29.03.2013 r. 
 

 
--- 

 
--- 

 
Sabina Cygan 

 

  



 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefy Bergelówny   
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 


