
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

 
Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania 

rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189) 

 

CENTRUM KULTURY W WIELKICH OCZACH 

 

Numer wpisu do rejestru :          2/2013 

 

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 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. 12.03.2013 Pełna 

nazwa: 

 

Centrum 

Kultury w 

Wielkich 

Oczach 

 

 

 

Nazwa 

skrócona: 

CK 

Podstawowym celem działania 

Centrum Kultury jest pozyskiwanie i 

przygotowywanie społeczeństwa do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

współtworzenia jej wartości, 

wszechstronne działanie w zakresie 

kultury, mające na celu szeroko 

rozumianą edukację kulturalną oraz 

upowszechnianie kultury na rzecz 

mieszkańców gminy Wielkie Oczy, 

promocję dziedzictwa kulturowego 

gminy.  

Do podstawowych zadań Centrum 

Kultury należy w szczególności: 

 
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i 

zaspokajanie potrzeb oraz 

zainteresowań kulturalnych, 

2) edukacja kulturalna i wychowanie 

przez sztukę, 

3) tworzenie warunków dla rozwoju 

Centrum 

Kultury w 

Wielkich 

Oczach, 

ul. Leśna 2, 

37-627 

Wielkie Oczy 

Gmina 

Wielkie Oczy 
------------------- ------------------- ------------- Pałczyński 

Zbigniew  

Sekretarz 



amatorskiego ruchu artystycznego oraz 

rozbudzanie zainteresowań 

dotyczących edukacji i sztuki,  

4)tworzenie warunków do 

propagowania kultury ludowej, 

rękodzieła ludowego i artystycznego,  

5) organizowanie imprez kulturalnych i 

rozrywkowych (m.in. z okazji świąt i 

rocznic państwowych, lokalnych, 

okolicznościowych) 

6)kształtowanie wzorców aktywnego 

uczestnictwa w kulturze,  

7) upowszechnianie dóbr kultury 

regionalnej i światowej,  

8) propagowanie amatorskiego i 

zawodowego ruchu artystycznego,  

9)opracowywanie oraz 

rozpowszechnianie materiałów 

informacyjnych i promocyjnych, 

10) zarządzanie, opracowywanie i 

przygotowywanie materiałów na strony 

internetowe w oparciu o bieżące i 

planowane wydarzenia,  

11)współpraca z organizacjami 

pozarządowymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć kulturalnych,  

12)umożliwianie sprawnego 

funkcjonowania systemu informacji 

turystycznej,  

13)promocja wsi i regionu,  

14)pozyskiwanie środków unijnych i 

krajowych na działalność związaną z 

kulturą i promocją gminy.  

2. 

 

12.03.2013. 

13.03.2013 

-------------- ---------------------------------------------- ---------------- ---------------- ------------------- REGON: 

180951141 

 

Rodzaj 

przeważającej 

działalności 

według Polskiej 

-------------- Pałczyński 

Zbigniew  

Sekretarz 



Klasyfikacji 

Działalności 

 

(PKD) 

9004Z – 

Działalność 

Obiektów 

Kulturalnych 



Dział II - Organizacja instytucji kultury : 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Numer 

koleiny 

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 

zarządzenie 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 

nadane w systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 

pełnomocnika  

organizatora 

dokonującego wpis 

1 28.12.2012/ 

12.03.2013 

Uchwała Nr XXII/64/2012 Rady 

Gminy Wielkie Oczy z dnia 

28 grudnia 2012 r.  

 ------------------------ -------------------------- ---------------- Pałczyński Zbigniew  

Sekretarz 

2 12.03.2013 Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta 

Gminy Wielkie Oczy z dnia 

12 marca 2013 r.  

Agnieszka Sopel  

Dyrektor 
---------------------- -------------------------- ----------------- Pałczyński Zbigniew  

Sekretarz 

3 12.03.2013  

20.03.2013 

---------------------------------------- -------------------------- Z dniem 

20.03.2013 r. P. 

Krystyna Sopel 

została zatrudniona 

na stanowisko 

głównej księgowej 

-------------------------- ----------------- Pałczyński Zbigniew  

Sekretarz 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dział III - Mienie instytucji kultury : 

1 2 3 4 5 6 

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 

organizatora dokonującego 

wpisu 

1. 03.04.2014 Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2013 ------------------------------------------ ------------------------ Pałczyński Zbigniew 

Sekretarz 

2. 28.04.2015 Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2014 ------------------------------------------ ------------------------ Pałczyński Zbigniew 

Sekretarz 

3. 14.06.2016 Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2015 ------------------------------------------ ------------------------ Pałczyński Zbigniew 

Sekretarz 

4. 22.05.2017 Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2016 ------------------------------------------ ------------------------ Pałczyński Zbigniew 

Sekretarz 

5. 24.05.2018 Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2017 ------------------------------------------ ------------------------ Pałczyński Zbigniew 

Sekretarz 

      

 

 

 

 

 

Dział IV - Połączenie i likwidacja instytucji kultury : 

1 2 3 4 5 6 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, daty 

kolejnych zmian 

Informacja o połączeniu, 

lub likwidacji instytucji 

kultury 

Imię i nazwisko 

likwidatora 

Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika 

organizatora dokonującego wpisu 

------------- 

 

--------------------------- -------------------------------- ------------------------------- ------------------------------ ---------------------------------------------------- 

 

 


