Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tyczyn
Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tyczyn prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 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).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Tyczyn:
1. Zgodnie z § 10 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych
zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
 otwarty dostęp do zawartości rejestru,
 wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji
Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
Numer wpisu do rejestru: 1
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służy
zaspokajaniu i
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36-020
Tyczyn
ul.
Mickiewi
cza 1

MiejskoGminny
Ośrodek
Kultury
w

Pozyskanie i
przygotowanie
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aktywnego
uczestnictwa

36-020
Tyczyn
ul.
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cza 1

Gmina Tyczyn
1.Uchwała Nr
XXIV/102/92 Rady
Miejskiej w
Tyczynie z dnia
30 lipca 1992 r.
2. Uchwała nr
XIX/143/00 Rady
Miejskiej w
Tyczynie z dnia
30.06.2000 r.
w sprawie
utworzenia
Miejskiej i
Gminnej
Biblioteki
Publicznej w
Tyczynie w formie
instytucji kultury.
Gmina Tyczyn
1. Uchwała Nr
XXVII/119/92
Rady
Miejskiej w
Tyczynie z dnia 29
grudnia 1992 r.
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nej

dokonujące
go wpisu

P- 1249960

Jadwiga Kłos

P000999788

Jadwiga Kłos

Tyczynie
M-GOK

w kulturze
oraz
współtworzeni
u jej wartości

2. Uchwała nr
XIX/142/00 Rady
Miejskiej w
Tyczynie z dnia
30.06.2000 r. w
sprawie
utworzenia
MiejskoGminnego
Ośrodka Kultury
w Tyczynie w
formie instytucji
kultury.
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1.

2.

21.09.2015
r.

21.09.2015
r.

Uchwała Nr
XXVI/223/12
z dnia 14
grudnia 2012
r.
w sprawie
uchwalenia
statutu
MiGBP
w Tyczynie
Uchwała Nr
XXVII/222/12
Rady
Miejskiej w
Tyczynie z
dnia 14
grudnia 2012
r. w sprawie
uchwalenia
statutu
MGOK w
Tyczynie

Alicja Kustra

Jadwiga Kłos

Zofia Matys

Jadwiga Kłos

Dział III - Mienie instytucji kultury:
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Informacja o obciążeniu

Uwagi

Imię i nazwisko

kolejny
wpisu

daty kolejnych
zmian

1.

27.03.2015 r.

2.

27.03. 2015 r.

rejestru rocznego
sprawozdania
finansowego
Sprawozdanie finansowe
roczne za 2014 r. Miejskiej i
Gminnej Biblioteki
Publicznej w Tyczynie
złożono
dn. 26.03 2015 r.
Sprawozdanie finansowe
roczne za 2014 r. Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie złożono
dn. 27.03.2015 r.

środków trwałych instytucji
kultury ograniczonymi prawami
rzeczowymi

pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Jadwiga Kłos

Jadwiga Kłos

Sprawozdanie finansowe
roczne za 2015 r. Miejskiej i
3.

23.03.2016 r.

Gminnej Biblioteki
Publicznej

Jadwiga Kłos

w Tyczynie złożono
dn. 23.03.2016 r.

4.

30.03.2016 r.

Sprawozdanie finansowe
roczne za 2015 r. Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie złożono
dn. 30.03.2016 r.

Jadwiga Kłos

Sprawozdanie finansowe
5.

14.03.2017 r.

roczne za 2016 r. Miejskiej i
Gminnej Biblioteki

Jadwiga Kłos

Publicznej
w Tyczynie złożono
dn.14.03.2017 r.

6.

7.

8.

27.03.2017 r.

Sprawozdanie finansowe
roczne za 2016 r. Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie złożono
dn. 27.03.2017 r.

Jadwiga Kłos

26.03.2018 r.

Sprawozdanie finansowe
roczne za 2017 r. Miejskiej i
Gminnej Biblioteki
Publicznej
w Tyczynie złożono
dn. 26.03.2018 r.

Jadwiga Kłos

28.03.2018 r.

Sprawozdanie finansowe
roczne za 2017 r. Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyczynie złożono
dn. 28.03.2018 r.

Jadwiga Kłos
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1

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

4

Imię i nazwisko
likwidatora

5
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Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

