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WSJT
Grniny Bartniczka

ZARZĄDZENIE Nr 31/17

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dniaLL czerwcaZjlT roku.

w sprawie określenia wzorów dokumentów rwiązanych z Rejestrem Instytucji Kultury

Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.lJ z2aI6 r. poz.446 zpoźn. zm.I), art. 14 ust. 1 ustawy z drua25 paŹdziernika 1991 r. o

organizowaniu i prowadzeniu dziaŁa|ności kulturalnej (Dz. U. z20I] r.poz.862) oraz $ 10

ust. 5 rozpotządzenia Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego Z dnia26 stycznia 2012 t.

w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 201Ż r.

poz. 189) zarządzarn co następuje:

$ 1. Dla prawidłowej realizacji obowiązku wynikające go z art. 14 ust' 1 ustawy z dnia25

puździemika t99I r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z2017 r.

poz. 862), dotyczącego prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, określam wzoty

dokumentów dotyczących tego Rejestru:

1) wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury, stanowiący załączruk

Nr 1 do zarządzenia,

2) wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Inst1.tucji Kultury, stanowiący załącznik Nr 2 do

zarządzerna,

3) odpis pełny z Rejestru Insty.rucji Kultury' stanowiący załączrukNr 3 do zarządzenia,

4) odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury, stanowiący załącznlkNr 4 do zarządzenia.

$ 2; Wnioski o dokonanie zmian lub o wydanie urzędowo poświadczonych odpisów z

Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bartniczka, składa się wg wzorów dokumentów

określonychw $ 1.

$ 3. Zatządzenie wcho dzi w życie z dniem podjęcia.

11 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2016 r. poz. 1579 ipoz. 1948
oraz z20I1 r. poz. 730 i poz. 935.



ZałącznlkNr l do ZarządzeniaNr 3|117
Wójta Gminy Bartniczka z dniaLL czerwca}Ol7 r'

(miejscowość)
dnia

(imię i nazwisko/pehra nazwains$rucji)

(adres/siedziba)

Urząd Gminy Bańniczka
Ul. Brodnicka 8

87-32l Bańniczka

WNIOSEK
o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Brodnica

Na podstawie $ 6 ust. 2-4 rozporządzerua Ministra Kultury i Dziędzictwa Narodow ego z
dnia 26 sĘcznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji
kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wnoszę o dokonanie zmian*pi'r' w rejlstrze instytucji
kultury dotyczących:

Do wniosku zaŁączam dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmianw rejeslrze, tj.:

(pieczęć i cz1,telny podpis wnioskodawcy)



I
Załącznik Nr Ż do Zarządzenia Nr 31/17

Wójta Gminy B artniczka z &lia 22 częrw ca 201'7 r'

(imię i nazwisko)

(adres)
IJ rząd Gminy B artniczka
Ul. Brodnicka 8

87-321Bańniczka

WNIOSEK

owydanieodpisuzRejestruInsĘtucjiKulturyGminyBrodnica

Na podstawie $ 10 ust. 5 tozporządzenia Ministra Kuitury i Dziedzictwa Narodowęgo Z dnia

26 styczniall7| r.w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury

(Dz.U. z ŻO1Ż r. por. 189), *oorrę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu

pełne go/skró cone go * z rej e stru instytucj i kuitury'

Cęl wydania:

Uzasadnienie: ... ...

o{pis proszę przesłaó *:

- na w/w adres,
- elektronic ztie na adres:

- odbiór osobisty.

(czytelny PodPis wnioskodawcY)

Pisemne potwierdzenie odbioru'

Potwierdzam odbiór wymienionego

stror/y.

we wniosku odpisu składającego się z

Data: .......

(czYtelnY PodPis wnioskodawcY)

* niepotrzebne skreślió'

odpispełny_za.wieratreśówszystkichwpisówdokonanychwksiędzerejestrowej.
odpis skrócony _ zavłięratreśó aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze'



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 31/17
V/ójta Gminy Bartniczka z dniaL2 czerwca2\l'| t.

(imię i nazwisko)

(adres)

Urząd Gminy Bartniczka
Ul. Brodnicka 8

87-321Bańniczka

WNIOSEK
o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Brodnica

Na podstawie $ 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury iDziedzictwaNarodowego z dniav 26 stycznia2012 t. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
(Dz. U. z 2012 r. poz. 189), wnoszę o wydanie urzędowo poświadczonego odpisu
pełne go/skrócone go * z rej e stru instytucj i kultury.

Cel wydania:

Uzasadnienie:

odpis proszę przesłaó *:

- na Ww adres,
- elektronicznie na adres:
- odbiór osobisty.

(cąytelny podpis wnioskodawcy)

Pisemne potwierdzenie odbioru.
Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się Z
stron/y.
Data:

(czytelny podpis wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślió.
odpis pełny _ zavłieratreśó wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
odpis skrócony _ za-wieru treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.



/

ZałącznikNr 3 do ZarządzeniaNr 31/17
V/ójta Gminy Bartniczka z dnia2L czer\ł,łca\\I7 r.

...., dnia
(miejscowość)

(p ie czątka or ganizator a)

(Znak sprawy)
odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bartniczka

Na podstawie $ 10 ust. 5 roryorządzęnia Ministra Kultury i Dziędzictwa Narodowego z dnia26 sĘcmia2012
r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kulfury (Dz. U. z20l2 r. poz. l89), wydaję
na wniosek

(pełna nanła wnioskodrwcy) z dnia r. (data wpływu wniosku) pełny odpis z Rejestru
InsĘ'tucji Kultury, za:wierający treść wszystkich wpisów dokonanych w Księdze Rejestrowej
InsĘrtucji Kultury Gminy Bartniczka1 mmv - .... (petna nązwa i kulturv)

Ln. O znaczenie Instytu ci i Kultury
1 Numer wpisu do rejestru
2. Data wpisu, daty kolejnych zmran
J. Pełna i skrócona nazwainstytucji kultury
4. Przedmiot działalności instytucj i kultury
5. Siedziba i adres insĘ{ucji kultury
6. oznaczęnie organizatora i aktu o

utworzeniu instfiuci i kultury
7. Nazwa podmiotu z którym organizator

wspólnie prowadzi instytuci i kultury
8. Cyfrowy identyfikator instytucj i kultury

nadany w systemie informacii statystvcznei
9. Uwagi
10. Imię i nazwisko pełnomocnika

or ganizatora dokonui ące so wpi su
Lp. Organizacia insfytucii kulturv
1 Data wpisu, daty kolejnych zmian
2. Informacja o złożeruu do rejestru statutu
3. Imię i nazwisko dyrektora instytucji

kultury i jego zastępców lub oznaczetie
osoby ftzycznej lub prawnej, której
powierzon o zarządzanie ins$uci ą kultury

4. Imiona i nazwiska pełnomocników
instytucji kultury uprawnionych do
dokonyl,vania czynności prawnych w
imieniu instytucji oraz zakres ich
upoważnień

5. Nazwa oruz siedz|ba rryyodrębnionych
j edno stek oryanizacy jnych instytucj i
kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane
w systemie informaci i statystycznei

6. Uwagi
7. Imię i nazwisko pełnomocnika

or ganizatora dokonui ąc e go wpisu
Lo. Mienie insty ucii kultury
1 Data wpisu, daty kolejnych zmian



2. Informacja o złożenil do rejestru rocznego
sprawozdania finansowego
Informacja o obciązeniu środków trwałych
instytucji kultury ograniczonymi prawami
rzeczowymi

4. Uwagi
5. Imię i nazwisko pełnomocnika

or gantzatora dokonui ące go wpisu
Lp. Połączenie, podział i likrvidacja instytucji kultury
I Data wpisu, daty kolejnych zmian
2. Informacja o połączeniu, podziale lub

likwidacii instytucii kultury
Imię i nazwisko likwidatora

4. Uwagi
5. Imię i nazwisko pełnomocnika

or garizatora dokonui ąc e go wpisu

odpisu dokonano wg stanu na dzięil

(data, pie c zę ć i p o dp is sp or ządzaj ące go odp is )

Pisemne potwierdzenie odbioru.
Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z
stron/y.

Data:

(czytelny podpis odbieraj ącego)



/

ZałącmikNr 4 do ZarządzeniaNr 31/17
Wójta Gminy Bartniczka z dniaLL częrwcaZ\l7 r.

(miejscowość)

(pieczątkaorganizatora)

(Znak sprawy)

odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Bartniczka

Na podstawie $ 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Kultury iDziędzictwa Narodowego z dnia
26 styczntaZ}IL r. w sprawie Sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury
(Dz. U. z2012I' poz. 189), wydaję na wniosek ..... .... (pełna nanryą
wnioskodawcy) z dnia . r. (data wpĘwu wniosku) skrócony odpis z Rejestru
Instytucj i Kultury Gminy Bartniczka.

Odpisu dokonano wg stanu na dzieft

(data, pie c zęó i p o dp i s sp or ządzaj ąc e go o dp i s )

Pisemne potwierdzenie odbioru.
Potwierdzam odbiór wymienionego we wniosku odpisu składającego się z
stron/y.

Data: .

1 Numer wpisu do rejestru

2. Data wpisu do rejestru, daty kolejnych wpisów
a
J. Pełna nazwa instytucji kultury vłynikającaze

statutu

4. Skrócona nazyva insĘrtucji kultury, jeżeli jej
uĘwanie przewiduie stafut

5. Siedziba i adres inst5rtucji kultury

6. Oznaczenie or ganizator a instlrtucj i kultury

7. Oznaczenie podmiotu, z którym organizator
wspólnie prowadzi instltucię kultury

8. Akt o utworzeniu instSrtucji kultury

9. Akt o nadaniu statutu instltucji kultury

(czytelny podpis odbieraj ącego)


