KSIĘGA REJESTROWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE
Numer wpisu do rejestru: 1/2005

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:
1

2

3

4

5

6

7
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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 i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

1

17.05.2012 r.

2

30.11.2012 r.

Gminny Ośrodek
Kultury w Sławnie
„ GOK”

- Do podstawowych zadań GOK należy:
1.Prowadzenie zajęć w kołach
zainteresowań zespołach artystycznych
przez wykwalifikowanych instruktorów.
2.Reprezentowanie dorobku
artystycznego kół i zespołów
folklorystycznych w kraju i zagranicą,
poprzez branie udziału w konkursach
i przeglądach.
3.Udział w organizacji imprez
środowiskowych.
4.Współpraca ze środowiskiem
kulturotwórczym, z placówkami oświaty
dla wspólnego organizowania imprez.
5.Ochrona i kultywowanie
tradycji
kulturowych
środowiska
poprzez
tworzenie warunków dla rozwoju
folkloru i sztuki ludowej ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy z Kołami
Gospodyń Wiejskich.
6.Upowszechnianie dorobku i osiągnięć
instytucji kultury, twórców i zespołów
amatorskiego ruchu artystycznego oraz
popularyzowanie i promocja wartości
kultury narodowej.
- GOK może prowadzić działalność
gospodarczą, z której przychody
przeznaczane są na finansowanie zadań
statutowych w szczególności polegająca
na :
1.Odpłatnym prowadzeniu edukacji
muzycznej , tanecznej – w miarę
zapotrzebowania środowiska.
2.Odpłatnym udostępnianiu korzystania
z Internetu
3.Odpłatnych usług ksero
i wydruku.
4.Odpłatnego wynajmu pomieszczeń.
Zadania i zakres działalności
Podstawowym celem działalności GOK
jest:
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i
zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań
kulturalnych społeczności lokalnej;
2) tworzenie warunków dla rozwoju
folkloru, a także rękodzieła ludowego
i artystycznego ;
3) tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego oraz
zainteresowania wiedzą i sztuką ;

Sławno
ul. Zielona2
26 -332 Sławno

Organizator: Gmina Sławno
Uchwała Nr XXIX/206/05 Rady Gminy Sławno z
dnia 2 listopada 2005n r. w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej
przez Gminę Sławno
Akt o utworzeniu: Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/ 206/05 Rady Gminy Sławno z dnia
2 listopada 2005r., w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej
przez Gminę Sławno .
Zmiana Załącznika Nr 1 do Uchwały
Nr XXIX/206/05 Rady Gminy Sławno z dnia
2 listopada 2005r. w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej
przez Gminę Sławno Uchwała Nr XIV/103/12 Rady
Gminy Sławno z dnia 25 stycznia 2012 r.

Nr indentyfikacyjny
REGON 100131041
z dnia 12.12.2008r.
---------------------------Numer Identyfikacji
Podatkowej nadany
dnia 06.01.2006 przez
Urząd skarbowy w
Opocznie
7681736549

Traci moc uchwała Nr
XIII/82/99 Rady Gminy
Sławno z dnia 1 grudnia
1999r. w sprawie
połączenia instytucji
kultury oraz uchwała
Nr XXVIII/172/2001
Rady Gminy Sławno z
dnia 11 kwietnia w
sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy Sławno.

Halina Biskup

Nastąpiło przekształcenie
jednostki budżetowej
w instytucje kultury oraz
nadanie statutu
stanowiącego załącznik
do niniejszej uchwały .
Moc obowiązująca od
1.01.2006r.

Uchwała NR
XXVII/173/12 RADY
GMINY SŁAWNO z dnia
9 listopada 2012 r. w
sprawie uchwalenia
statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w
Sławnie

Halina Biskup

5) promowanie i popularyzacja
indywidualnej i zespołowej amatorskiej
twórczości artystycznej;
6) upowszechnianie i promocja kultury
lokalnej w kraju i za granicą;
7) prowadzenie działalności
instruktażowo – metodycznej;
8) organizowanie różnorodnych form
edukacji kulturalnej;
9) organizowanie spotkań i konkursów
o różnej tematyce dla dzieci i młodzieży;
10) organizowanie i współorganizowanie
imprez kulturalnych na terenie gminy;
11) tworzenie sprzyjających warunków
uczestnictwa w kulturze;
12) koordynowanie działalności
amatorskiego ruchu artystycznego;
13) prowadzenie i koordynowanie
działalności kół zainteresowań i
zespołów folklorystycznych;
14) organizowanie przeglądów, wystaw,
odczytów, imprez artystycznych,
rozrywkowych i turystycznych;
15) prowadzeni współpracy kulturalnej z
zagranicą;
16) prowadzenie i koordynowanie
świetlic wiejskich;
17) współpraca z instytucjami i
organizacjami społeczno-kulturalnymi,
twórcami, artystami, towarzystwami i
stowarzyszeniami, fundacjami oraz
pracodawcami w zakresie rozbudzania
aktywności kulturalnej i rekreacyjnej.

Traci moc Statut GOK
stanowiący załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy
Sławno NR XXIX/206/05
z dnia 2 listopada 2005 r.
w sprawie zmiany formy
organizacyjnej
działalności kulturalnej
prowadzonej przez Gminę
Sławno.

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 oznaczenie 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
XXIX/206/05 Rady Gminy Sławno
z dnia 2 listopada 2005r.
w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności
kulturalnej prowadzonej przez
Gminę Sławno

Zuzanna Broszczyk
kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławnie powołana
od 1 stycznia 2006 r.
( akt powołania z dnia 30 grudnia
2005r.)

Krystyna Pawlik
główna księgowa
Upoważnienie:
1/ wykonania dyspozycji środkami
pieniężnymi,
2/dokonywania wstępnej kontroli pod
względem formalno-rachunkowym
dotyczących operacji gospodarczych.
i finansowych Gminnego Ośrodka Kultury

1

17.05.2012r.

Zmiana Załącznika Nr 3 do
Uchwały Nr XXIX/206/05 Rady
Gminy Sławno z dnia 2 listopada
2005r. w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności

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

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

mgr Halina Biskup

kulturalnej prowadzonej przez
Gminę Sławno Uchwała Nr
XXIII/174/08 Rady Gminy Sławno z
dnia 28 września 2008

Traci moc
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIX/206/05 Rady
Gminy Sławno
z dnia 2 listopada 2005r.
w sprawie zmiany formy
organizacyjnej działalności
kulturalnej prowadzonej
przez Gminę Sławno

2
30.11.2012r.

3.

30.09.2013 r.

4.

24.06.2016r.

5.

1.07.2016r.

6.

22.12.2016 r.

Uchwała Nr XXVII/173/12 Rady
Gminy Sławno z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie
uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławnie.

Upoważnienie z dnia
30.09.2013 r.

Edward Rogowski- straszy instruktor
muzyczny.
Upoważnienie na czas nieokreślony
do pełnienia zastępstwa podczas
nieobecności kierownika GOK Pani
Zuzanny Broszczyk. Zastępstwo polega
na wykonywaniu czynności wynikających
z zakresu obowiązków kierownika.
Uchwała Nr XX/168/16 Rady
Gminy Sławno z dnia 20 kwietnia
2016r. w sprawie zmian w statucie
Gminnego Ośrodka Kultury w
Sławnie -Zmiana Zał. Nr 1 do
Uchwały Nr XXVII/173/12 Rady
Gminy Sławno z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Sławnie.

Marzena Sztaba – referent.
Upoważnienie na czas nieokreślony
do pełnienia zastępstwa podczas
nieobecności kierownika GOK Pani
Zuzanny Broszczyk. Zastępstwo polega
na wykonywaniu czynności wynikających
z zakresu obowiązków kierownika.
------------------------------

Upoważnienie z dnia
01.07.2016r.

Halina Biskup

Wycofanie upoważnienia dla
Pana Edwarda Rogowskiego
z dnia 12.12.2016r.

Halina Biskup

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

Bilans za 2011r. złożono dnia 4.04.2012r.
17.05.2012r.
1..Rzeczowe aktywa trwałe – 1.271.369,00
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 1.036,.85
3..Fundusz jednostki - 1.276.143,97
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus -3.738,12
5.Zobowiązania krótkoterminowe - 0

Halina Biskup

Halina Biskup

Dział III - Mienie instytucji kultury:

1.

Halina Biskup

Uchwała Nr XVIII/124/12 Rady Gminy
Sławno z dnia 4 kwietnia 2012 r. w
sprawie zatwierdzenia bilansu
Gminnego Ośrodka kultury w Sławnie
przyjęcia sprawozdania z jego
działalności za 2011 r.

mgr Halina Biskup

Bilans za 2012r. złożono dnia 28.03.2013r.
2.

2.04.2013 r.
1..Rzeczowe aktywa trwałe – 1.234.454,66
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 800,49
3..Fundusz jednostki - 1.272.405,85

Uchwała Nr XXX/205/13 Rady Gminy
Sławno z dnia 28marca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu
Gminnego Ośrodka kultury w Sławnie
przyjęcia sprawozdania z jego
działalności za 2012 r.

mgr Halina Biskup

Uchwała Nr XLIV/301/14 Rady Gminy
Sławno z dnia 31marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu
Gminnego Ośrodka kultury w Sławnie
przyjęcia sprawozdania z jego
działalności za 2013 r.

mgr Halina Biskup

Uchwała Nr VI/42/15 Rady Gminy
Sławno z dnia 31marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia bilansu
Gminnego Ośrodka kultury w Sławnie
przyjęcia sprawozdania z jego
działalności za 2014 r.

mgr Halina Biskup

Zarządzenie Nr 50/16 Wójta Gminy
Sławno z dnia 29 czerwca 2016r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławnie za 2015r.

mgr Halina Biskup

Zarządzenie Nr 25/17Wójta Gminy
Sławno z dnia 4 kwietnia 2017r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławnie za 2016r.

mgr Halina Biskup

Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy
Sławno z dnia 12 kwietnia 2018r. w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławnie za 2017r.

Renata Jakubczyk

4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 40.352,69
5.Zobowiązania krótkoterminowe - 0

3.

21.09.2014r.

Bilans za 2013r. złożono dnia 31.03.2014r.
1.Rzeczowe aktywa trwałe – 1.198.686,99
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 26.803,13
3..Fundusz jednostki - 1.240.163,16
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 14.673,04
5.Zobowiązania krótkoterminowe – 0

4.

29.04.2015r.

Bilans za 2014r. złożono dnia 31.03.2015r.
1.Rzeczowe aktywa trwałe – 1.163.352,65
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 39.065,84
3..Fundusz jednostki - 1.225.490,12
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 23.071,63
5.Zobowiązania krótkoterminowe – 0

5.

18.07.2016r.

Bilans za 2015r. złożono dnia 29.06.2016r.
1.Rzeczowe aktywa trwałe – 875.724,98
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 36,32
3..Fundusz jednostki - 944.249,41
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 78.364,19
5.Zobowiązania krótkoterminowe – 9.876,08

6.

4.05.2017r.

Bilans za 2016r. złożono dnia 4.04.2017r.
1.Rzeczowe aktywa trwałe – 851.066,40
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 181,13
3..Fundusz jednostki - 866.574,22
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 23.667,39
5.Zobowiązania krótkoterminowe – 8.340,70

7.

4.07.2018 r.

Bilans za 2017 r. złożono dnia 12.04.2018r.
1.Rzeczowe aktywa trwałe – 825.029,82
2. Aktywa obrotowe( śr. pieniężne) – 660,32
3..Fundusz jednostki - 842.906,83
4.Wynik finansowy netto ( strata)- minus 23.719,19
5.Zobowiązania krótkoterminowe – 6.502,50

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:
1

2

3

4

5

6

Numer
kolejny wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o
połączeniu,
podziale lub
likwidacji
instytucji kultury

Imię i nazwisko
likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

1.

17.05.2012 r.

Nie przeprowadzono
połączenia, podziału ani
nie wszczęto
postępowania
likwidacyjnego

Halina Biskup

