Księga Rejestrowa Instytucji Kultury Gminy Łańcut
Dział I – Oznaczenie Instytucji Kultury:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Oznaczenie Nazwa podmiotu,
Cyfrowy
Imię i
Pełna i
Data wpisu,
Siedziba i organizatora i
z którym
identyfikator
nazwisko
Numer
skrócona
daty
Przedmiot działalności
adres
aktu o
organizator
instytucji kultury
pełnomocnika
kolejny
nazwa
Uwagi
kolejnych
instytucji kultury
instytucji
utworzeniu
wspólnie
nadany w systemie
organizatora
wpisu
instytucji
zmian
kultury
instytucji
prowadzi
informacji
dokonującego
kultury
kultury
instytucję kultury
statystycznej
wpisu
1

5.06.2012

Centrum
Kultury
Gminy
Łańcut,
Centrum
Kultury

prowadzenie
Wysoka
Gmina Łańcut działalności kulturalno 49, 37-100
– oświatowej,
Łańcut
upowszechnianie
wiedzy i kultury,
gromadzenie i
opracowanie,
przechowywanie i
ochrona materiałów
bibliotecznych

REGON:
690717290, NIP:
8151589259

Marek Jucha

Dział II – Oznaczenie Instytucji Kultury:
1

2

3

4
5
6
Imię i nazwisko
Nazwa oraz siedziba
dyrektora instytucji
Imiona i nazwiska
wyodrębnionych
Data wpisu, Informacja o kultury i jego zastępców pełnomocników instytucji kultury
jednostek
Numer
daty
złożeniu do lub oznaczenie osoby uprawnionych do dokonywania organizacyjnych instytucji
kolejny
kolejnych
rejestru
fizycznej lub prawnej,
czynności prawnych w imieniu
kultury i ich cyfrowe
wpisu
zmian
statutu
której powierzono
instytucji oraz zakres ich
identyfikatory nadawane
zarządzanie instytucją
upoważnień
w systemie informacji
kultury
statystycznej
1
5.06.2012
18.05.2000r. - Dyrektor Andrzej Łobaza
Zdzisław Magoń
16.08.2005r. - Dyrektor
Andrzej Łobaza

kierowanie, reprezentowanie
Centrum Kultury na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem Centrum
Kultury, zatrudnianie i
zwalnianie pracowników,
wydawanie w obowiązującym
trybie regulaminów i zarządzeń,
ustalanie rocznego planu
działalności i rocznego planu
finansowego, sporządzanie
kwartalnych finansowych
sprawozdań z działalności

29.11.2018 – Dyrektor
Mateusz Witczuk

kierowanie, reprezentowanie
Centrum Kultury na zewnątrz,
zarządzanie majątkiem Centrum
Kultury, zatrudnianie i
zwalnianie pracowników,
wydawanie w obowiązującym
trybie regulaminów i zarządzeń,
ustalanie rocznego planu
działalności i rocznego planu
finansowego, sporządzanie
kwartalnych finansowych
sprawozdań z działalności

7

8

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
Marek Jucha

Dział III – Mienie Instytucji Kultury:
1

2

3

4

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

1

5.06.2013

5

6

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Dział III – Mienie Instytucji Kultury:

1

2

3

4

Informacja o
Data wpisu, połączeniu,
Numer
Imię i
daty
podziale lub
kolejny
nazwisko
kolejnych
likwidacji
wpisu
likwidatora
zmian
instytucji
kultury

5

Uwagi

6
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonująceg
o wpisu

