
KSIĘGA REJESTROWA MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁOMŁYNIE

Numer wpisu do rejestru: 2

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
inazwisko

pełnomocni
ka

organizatora
dokonujące
go wpisu

1. 11.12.2003 Miejsko-Gminna
Biblioteka
Publiczna

w Miłomłynie
M-GBP

w Miłomłynie

Podstawowym
celem

działalności
biblioteki jest

rozwijanie
i zaspokajanie

zróżnicowanych
potrzeb

edukacyjnych,
kulturalnych

i informacyjnych
mieszkańców
miasta i gminy

Miłomłyn.

ul. Nadleśna
1

14-140
Miłomłyn

(wpis
nieaktualny)

Rada Miejska w
Miłomłynie
Uchwała Nr

XII/80/2003 Rady
Miejskiej

w Miłomłynie
z dnia 21 listopada

2003 r.

----------- REGON
519587213

NIP
7411948425

-------- Joanna
Rackiewicz

2. 02.01.2009 ----------- ----------- ul.
Ostródzka

10

----------- ----------- ----------- --------- Joanna
Rackiewicz



14-140
Miłomłyn

Dział II – Organizacja instytucji kultury:

1 2 3 4 5 6 7 8

Numer kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o
złożeniu do

rejestru statutu

Imię i nazwisko
dyrektora

instytucji kultury
i jego zastępców

lub oznacznie
osoby fizycznej

lub prawnej,
której

powierzono
zarządzanie

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
wpisu

1. 11.12.2003 Statut przyjęty
Uchwałą Nr
XII/80/2003

Rady Miejskiej
w Miłomłynie

z dnia 21
listopada 2003 r.

(wpis
nieaktualny)

Teresa Godek ----------- ----------- ----------- Joanna
Rackiewicz

2. 28.11.2012 Statut przyjęty
Uchwałą Nr

XXX/187/2012
Rady Miejskiej
w Miłomłynie

z dnia 28

----------- ----------- ----------- ----------- Joanna
Rackiewicz



listopada 2012 r.
w sprawie

zmiany uchwały
w sprawie
utworzenia

instytucji kultury
pod nazwą

Miejsko-Gminna
Biblioteka

Publiczna w
Miłomłynie oraz
nadania statutu
(wpis aktualny)

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 23.03.2015 Złożono sprawozdanie
finansowe za 2014 rok

---------- -------- Joanna Rackiewicz

2 13.10.2016 r. Złożono sprawozdanie
finansowe za 2015 rok

----------- ------- Krystyna Staszyńska

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja 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




