KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru:

DZIAŁ I - Oznaczenie instytucji kultury
1
Nr
Kolejny
wpisu

2
Data
wpisu,
daty
kolejny
ch
zmian

3
Pełna
i skrócona
Nazwa
Instytucji
kultury

1

2

3

1.

Wpisu
dokona
no z
dniem
01.01.

Biblioteka
Publiczna

2009 r
Filia
Biblioteki
Publicznej

4
Przedmiot
działalności
Instytucji
kultury

4
1. Gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie 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, współdziałanie z archiwami w tym
zakresie,
3. Prowadzenie działalności bibliograficznej,
dokumentacyjnej, naukowo – badawczej,

5
Siedziba
i adres
Instytucji
kultury

5

6
Oznaczenie
organizatora
i aktu
o utworzeniu
instytucji
kultury

6
Organizator: gmina Solec Kujawski

Siedziba:

Akt o utworzeniu:

86-050 Solec
Kujawski, ul.
Bojowników
o wolnośd i
Demokrację
1

Uchwała Nr XIX/161/08 Rady
Miejskiej w Solcu kujawskim z dnia 23
października 2008 roku w sprawie
podziału Soleckiego Centrum Kultury
w Solcu kujawskim i utworzeniu
dwóch samorządowych instytucji
kultury: Soleckiego Centrum Kultury
w Solec Kujawskim i Biblioteki
Publicznej w Solcu Kujawskim

Siedziba:
86-050
Solec
Kujawski,

7
Nazwa
podmiotu
z którym
organizator
wspólnie
prowadzi
instytucję
kultury
7

8
Cyfrowy
identyfikator
instytucji
kultury
nadany
w systemie
informacji
statystycznej
8

edukacyjnej i popularyzatorskiej
4. Udostępnianie zbiorów na miejscu,
wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
wymiany międzybibliotecznej,

ul. 23
Stycznia 9

5. Organizowanie czytelnictwa i
udostępnianie materiałów bibliotecznych
mieszkaocom Gminy Solec Kujawski,
6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i
instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa,
7. Tworzenie i udostępnianie baz danych
katalogowych, bibliograficznych i
faktograficznych,
8. Organizowanie i prowadzenie różnych form
pracy z czytelnikiem, służącym popularyzacji
książki, sztuki i nauki.

2.

Wpis
dokona
no z
dniem
30.06.
2011 r.

Biblioteka
Publiczna:

1. Gromadzenie, opracowywanie,
przechowywanie i ochrona materiałów
bibliotecznych,
2. Obsługa użytkowników przede wszystkim
udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, zwłaszcza
informowanie o zbiorach własnych, innych

86-050
Solec
Kujawski,
ul. 23
Stycznia 9

Uchwała Nr IX/70/11 Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca
2011 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XIX/161/08 Rady
Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia
23 października 2008 roku w sprawie:
podziału Soleckiego Centrum Kultury

bibliotek, muzeów i ośrodków informacji
naukowej, 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
mieszkaocom Gminy Solec Kujawski,
6. Współdziałanie z innymi bibliotekami i
instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa,
7. Tworzenie i udostępnianie baz danych
katalogowych, bibliograficznych i
faktograficznych,
8. Organizowanie i prowadzenie różnych form
pracy z czytelnikiem, służącym popularyzacji
książki, sztuki i nauki.

w Solcu Kujawskim i utworzeniu
dwóch samorządowych jednostek
instytucji kultury: Soleckiego
Centrum Kultury i Biblioteki
Publicznej w Solcu Kujawskim.

Dział II - Organizacja instytucji kultury:
1
Numer
kolejny
wpisu

1.

2
Data
wpisu,
daty
kolejnych
zmian

3
Informacja
o złożeniu do
rejestru
statutu

Statut Biblioteki Publicznej w Solcu
Wpisu
Kujawskim stanowi załącznik do
dokonano Uchwały Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej
z dniem
w Solcu Kujawskim z dnia 23
1.01.2009
października 2008 roku w sprawie:
podziału Soleckiego Centrum Kultury w
Solcu Kujawskim i utworzeniu dwóch
samorządowych instytucji kultury:
Soleckiego Centrum Kultury w Solcu
Kujawskim i Biblioteki Publicznej w
Solcu Kujawskim

4
Imię i nazwisko
Dyrektora
Instytucji
kultury i jego
zastępców lub
oznaczenie osoby
fizycznej lub
prawnej, której
powierzono
zarządzanie
instytucją
kultury

Iwona Lichocka
Dyrektor

5
Imiona
I nazwiska
Pełnomocników
Instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności
prawnych
w imieniu instytucji
oraz zakres ich
upoważnieo

6
Nazwa oraz
siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury
i ich cyfrowe
identyfikatory
nadane w systemie
informacji
statystycznej

86-050 Solec Kujawski,
ul. 23 Stycznia 9

7
Uwagi

8
Imię
i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Beata Janiszewska

Dział III – Mienie instytucji kultury:
1
Numer
kolejny
wpisu

2
Data wpisu,
daty kolejnych
zmian

1.

Wpisu
dokonano z
dniem
01.01.2009

3
Informacja
o złożeniu do
rejestru
rocznego
sprawozdania
finansowego

4
Informacja
o obciążeniu
środków trwałych
instytucji kultury
ograniczonymi
prawami rzeczowymi

5
Uwagi

6
Imię i nazwisko
Pełnomocnika
Organizatora
Dokonującego
wpisu

Beata Janiszewska
Biblioteka Publiczna gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabyta częścią
mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków,
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
Działalnośd Biblioteki jest finansowana z dotacji udzielonej z corocznie budżetu
Gminy Solec Kujawski m.in. na pokrycie kosztów działalności w tym:
- wyposażenie,
- prowadzenie działalności bibliotecznej, zwłaszcza zakup materiałów
bibliotecznych,
- doskonalenie zawodowe pracowników,
- wynagrodzenia pracowników,
- utrzymanie i eksploatacje majątku

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1.
Numer
kolejny
wpisu

2.
Data wpisu,
daty
kolejnych zmian

1.

Wpisu dokonano
z dniem
01.01.2009

3.
Informacja
o połączeniu,
podziale lub
likwidacji
instytucji kultury

Podział Soleckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim i utworzenie:
- Soleckiego Centrum Kultury,
- Biblioteki Publicznej
Uchwała Nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23
października 2008 roku

4.
Imię i nazwisko
likwidatora

5.
Uwagi

6.
Imię
i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
Beata Janiszewska

