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\umer wpisu do rejestru: 112006

Dział I - oznaczenie insĘtucji kultury:

1 , 3 4 5 6 7 8 9 l0

Numęr
kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Pełna i
skrÓcona
nazwa

insĘtucji
kultury

Przędmiot
działalności

instytucji kultury

Siedziba i adręs
insĘrtucji kultury

oznaczęnię
rrganizatora i aktu o

utworzęniu
instlucji kultury

Nazwa
podmiotu, z

ktÓrym
organizator
wspÓlnie
prowadzi
instytucję
kultury

Cyfrowy
identyfikator

instytucji
kultury nadany

w systemie
informacji

statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
orgarrzatota

dokonującego wpisu

I 1.07 .2006r.

rmlnna
Biblioteka
Publiczna w
Fałkowie
3BP FałkÓw

lozwijanie i
nspakajanie potrzet
>zytelniczych ,

rpowszechnianie
viedzy i rozwÓj
ulfury.
)rowadzenię

Iziałalnoścl,
nformacyjno -
ribliograficznej oraz
iprawowanie
tadzoru nad filią w
]zer.mnię

rl. Spacerowa 2
)'6-260 FałkÓw

Iednostka
iamorządu
:erytorialnego -

3mina FałkÓw

Uchwała
KXXnI/184i2006
Rady Gminy w
]ałkowie z dnia3I
ipca2006 roku w
iprawie
tzększtaŁcenia
rrganizacyjnego
3minnej Biblioteki
)ublicznej w
rałkowie w
;amorządową
nstytucję kulfury

Regon
t60101567
!{IP
5581897554

Flenryk Konieczny
WÓjt GminyFałkÓw



Dział II. organizacja instytucji kultury:

I 7 3 4 5 6 7 I

Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o
zł'oż'ęrriu do rejestru

statutu

Imię i nazwisko dyreklora
instytucji kultury i jego

zastępcÓw lub oznaczenię
osoby fizycznej lub prawnej.

ktÓrej powierzono zarządzanie
inst1.tucj4 kultury

Imiona i nazwiska
pełnomocnikÓw instytucj i
kultury uprawnionych do
dokonywania czynności

prawnych w imieniu
instytucji oraz zakres ich

upowaznie

Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych

jednostek
organizacyjnych

instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory

nadane w systemie
informaci i statvstvcznei

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora

dokonuj4cego wpisu

1 1.01.2006r.

Jchwała
KXXrrr/184/2006
Łady Gminy w
jałkowie z dnia 31
ipca2006 roku w
;prawie
tzekształ.cenia
rrganizacyjnego
3minnej Biblioteki
Publicznej w
Fałkowię w
;amorządową
.nstytucię kulturv

vlarianna Głąbała
(ięrownik

1enryk Konieczny
WÓjt GminyFałkÓw



Dział III. Mienie instytucji kultury:
I ,,

3 4 3 6
Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu, daty kołejnych
zmian

lnformacja o żlozeniu do rejestru
rocznego sprawozdania

finansoweso

Informacja o obci4zeniu środkÓw
trwałych instyucji kultury

ograniczonyrni prawami rzeczowym i

Uwagi Imię i nazwisko petnomocnika
or ganizatora dokon uj qcego wp i su

I 29.03.2013 Lłozono bilans za rok2012 {ie obciązone
lenryk Konieczny
trÓjt Gminy FałkÓw

2 28.03.2014 \łożono bilans za rok 2013 {ie obci4żone
{enryk Konieczny
WÓjt Gminy FałkÓw

nJ I 8.03 .20 1 s Lłozono bilans za rok2014 rlie obciązone
{enryk Konieczny
rVÓjt Gminy FałkÓw

4 23.03.2016
Lłożono bilans za rok 20 1 5 rlie obciążone

lenryk Konieczny
rVÓjt Gminy FałkÓw

5 23.03.2011 lłoźnno bilans za rok 2016 rlie obciqżone
{enryk Konieczny
ilÓjt Gminy FałkÓw

6 21.03.f018 1Łozono bilans za rok2017 {ie obciązone
Jenryk Konieczny
MÓjt Gminy FałkÓw..

1 29.03.2019 Lł'ozono bilans za rok 201 8 rlie obci4żone
Tenryk Konieczny
MÓjt Gminy FałkÓw

8 31.03.2020 Lłozono bilans za rok 20l9 ttrie obci4żone
Flenryk Konieczny
WÓjt Gminy FałkÓw



ał Iv . Połączenie, podział i tikwidacja instytucji kultury:

Numęr
kolejny Informacja o połączeniu, podziale

lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Imię i nazwisko pełnomocnika
organizatora dokonujqcego wpisu


