
Numer wpisu do rejestru: RIK/AOS/1/2007 
Dział pierwszy - Oznaczenie instytucji kultury: 
Nr 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 23.08.2007r. Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Będzinie 
GOK w Będzinie 

GOK służy rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb 
kulturalnych, 
rekreacyjnych, 
turystycznych 
społeczeństwa oraz 
utrwalanie tradycji 
narodowych i 
patriotycznych 

76-037 Będzino 21 Organizator: Gmina 
Będzino 

Akt o utworzeniu: 
Uchwała Nr 

IX/72/07 Rady 
Gminy w Będzinie z 
dnia 28.06.2007r. 

w sprawie 
utworzenia 

Gminnego Ośrodka 
Kultury w Będzinie 
i nadania Statutu 

 PKD9231F  Mariusz 
Jaroniewski 



Numer wpisu do rejestru: RIK/AOS/1/2007 
Dział drugi - Organizacja instytucji kultury: 

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 
statycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 17.01.2000 r. Załącznik do Uchwały nr IX/72/07 Rady Gminy w 
Będzinie z dnia 28.06.2007r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w 
Będzinie i nadania Statutu 

Dyrektor: 
Jerzy Łuczak 

Główny Księgowy Anna 
Janiuk zakres upoważnień 
zgodnie z ustawą 

  Mariusz 
Jaroniewski 

2. 22.01.2018 r. Załącznik do Uchwały nr IX/72/07 Rady Gminy w 
Będzinie z dnia 28.06.2007r. w sprawie 
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w 
Będzinie i nadania Statutu 

Dyrektor: 
Jerzy Łuczak 

Główny Księgowy Karolina 
Malinowska zakres 
upoważnień 
zgodnie z ustawą 

  Sylwia Halama 

3. 10.12.2018 r. Załącznik do Uchwały nr XLIX/372/18 Rady 
Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. w 
sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Będzinie 

Dyrektor: 
Jerzy Łuczak 

Główny Księgowy Karolina 
Malinowska zakres 
upoważnień 
zgodnie z ustawą 

  Sylwia Halama 

4. 
       



Numer wpisu do rejestru: RIK/AOS/1/2007 
Dział trzeci - Mienie instytucji kultury: 

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 2 3 4 5 6 

1. 04.03.2008 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2007r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

2. 02.03.2009 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2008r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

3. 03.03.2010 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2009r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

4. 02.03.2011 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2010r. z obciążeniem  Mariusz Jaroniewski 

5. 02.03.2012 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2011r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

6. 04.03.2013 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2012r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

7. 07.03.2014 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2013r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

8. 30.03.2015 r. Złożono rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2014r. bez obciążenia  Mariusz Jaroniewski 

9. 30.03.2016 r. 
Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 
na dzień 31.12.2015r. 

bez obciążenia 
 

Mariusz Jaroniewski 

10. 31.03.2017 r. 
Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 
na dzień 31.12.2016r. 

bez obciążenia 
 

Mariusz Jaroniewski 

11. 30.03.2018 r. 
Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 
na dzień 31.12.2017r. 

bez obciążenia 
 

Sylwia Halama 

12. 29.03.2019 r. 
Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 
na dzień 31.12.2018r. 

z obciążeniem 
 

Anna Janiuk 

13. 31.03.2020 r. 
Złożono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową 
na dzień 31.12.2019r. 

z obciążeniem 
 

Anna Janiuk 



Numer wpisu do rejestru: RIK/AOS/1/2007 
Dział czwarty - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

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 2 3 4 5 6 
      

 


