
Podstawa prawna  
Dz. U. z dnia 20.02.2012 r. poz. 189,    

Rozporządzenie Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego                                     

z dnia 26.01.2012 r. 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 

GMINY ZAWADZKIE 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Numer 

wpisu do 

rejestru 

Data wpisu 

do rejestru 

oraz daty 

kolejnych  

wpisów 

Pełna nazwa 

instytucji 

kultury 

wynikających 

ze statutu 

Skrócona 

nazwa 

instytucji 

kultury, 

jeżeli jej 

używanie 

przewiduje 

statut 

Siedziba  

i adres 

instytucji 

kultury 

Oznaczenie 
organizatora 

instytucji 

kultury 

Oznaczenie 

przedmiotu, z 

którym 

organizator 

wspólnie prowadzi  

instytucję kultury 

Akt o utworzeniu 

instytucji kultury 

Akt o nadaniu 

statutu  

instytucji kultury 

1 08.09.2000 r. MIEJSKA i 

GMINNA 

BIBLIOTEKA 

PUBLICZNA  

W 

ZAWADZKIEM 

 

 

MiGBP w 

Zawadzkiem 

 

Biblioteka 

główna: 

47-120 

Zawadzkie 

ul.  Dębowa 13 

 

Filia w Kielczy: 

47-126 Kielcza 

ul. Leśna 33 

 

Filia w 

Żędowicach 

47-120 

Żędowice 

ul. Strzelecka 35 

Gmina  

Zawadzkie 

Gromadzenie, 

opracowywanie, 

przechowywanie, 

ochrona i 

udostępnianie 

materiałów 

bibliotecznych, 

prowadzenie 

działalności 

informatycznej, 

edukacyjnej i 

popularyzatorskiej. 

1.  Ustawa o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej 

( Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze 

zmianami) 

 

 

2. Uchwała Nr XVIII/111/2000 

Rady Miejskiej z  

28 września 2000 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu MiGBP  

 

Uchwała Nr 

XVIII/111/2000 

Rady Miejskiej z 28 

września 2000 r. w 

sprawie uchwalenia 

Statutu MiGBP  

 

 

2 30.09.2004 r. - - - - - - Uchwała Nr XV/136/04 

Rady Miejskiej z 30 

września 2004 r. w 

sprawie uchwalenia 

Statutu MiGBP w 

Zawadzkiem 

3 18.05.2012 r. - - - - -  Zarządzenie Nr 310/XXIII/2012 

Burmistrza Zawadzkiego z dnia 19 

kwietnia 2012 r. w sprawie 

odtworzenia wpisu do rejestru 

instytucji kultury MiGBP w 

Zawadzkiem 

- 

 
Informacja o sposobie udostępniania danych zawartych w rejestrze: 

 



Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r., dane zawarte w rejestrze udostępniane są przez: 

-  otwarty dostęp do zawartości rejestru przez stronę BIP organizatora, 

- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. 

 

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.  

 

Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść 

aktualnych wpisów dokonywanych w rejestrze.         

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku przesyłką  poleconą lub przekazuje osobiście 

wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesyłany również w postaci dokumentu elektronicznego.   

   

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.  

 

 

 

 
               

 


