
KSIĘGA  REJESTROWA  INSTYTUCJI  KULTURY 

ŚWIETLICA W LESZNIE 

 

Numer wpisu do rejestru: 5 

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  
i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 
 

 

 

 

 

25.05.2012r. ŚWIETLICA W 

LESZNIE  

1. Świetlica służy 

rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb 

kulturalnych, 

oświatowych i 

informacyjnych 

społeczności Gminy. 

2. Do zadań 

statutowych należy w 

szczególności: 

 rozwijanie czynnego 

uczestnictwa 

mieszkańców Gminy w 

życiu kulturalnym, 

 edukacja kulturalna i 

wychowanie przez 

sztukę, współpraca w 

tym zakresie z innymi 

placówkami kulturalno-

oświatowymi, 

 gromadzenie, 

dokumentowanie, 

ul. Szkolna 

10, 
05-084 

Leszno 

Gmina Leszno 

Uchwała Nr 

IV/22/99 

Rady Gminy w 

Lesznie z dnia 25 

lutego 1999 roku 

w sprawie 

podziału 

Gminnego 

Ośrodka Kultury i 

Sportu w Lesznie  

- REGON 

016015288 
PKD: 
9004Z 

 

Treść wpisu na 

podstawie 

Statutu 

Świetlicy w 

Lesznie 

przyjętego 

Uchwałą Rady 

Gminy Leszno 

Nr 

XLI/228/2005 

z dnia 31 marca 

2005r. 

Ewa Skorupska 



tworzenie, ochrona i 

udostępnianie dóbr 

kultury, 

 tworzenie warunków do 

rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania 

wiedza i sztuką, 

 organizowanie imprez 

artystycznych, 

rozrywkowych i 

rekreacyjnych, 

 tworzenie warunków do 

rozwoju folkloru, a także 

rękodzieła ludowego i 

artystycznego, 

 rozpoznawanie, 

rozbudzanie i 

zaspokajania potrzeb 

oraz zainteresowań 

kulturalnych, 

 organizowanie różnego 

rodzaju zawodów i 

imprez sportowych 

poprzez współpracę z 

klubami sportowymi 

działającymi na terenie 

Gminy. 

Treść wpisu nieaktualna 

2 19.08.2013r.  1. Świetlica służy 

rozwijaniu i 

zaspokajaniu potrzeb 

kulturalnych, 

oświatowych i 

informacyjnych 

społeczności Gminy. 

2. Do zadań 

statutowych należy w 

szczególności: 

 rozwijanie czynnego 

uczestnictwa 

mieszkańców Gminy w 

    Treść wpisu na 

podstawie 

Statutu 

Świetlicy w 

Lesznie 

stanowiącego 

załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 

XXXI/216/201

3 Rady Gminy 

Leszno z dnia 

23 maja 2013 

roku 

Ewa Skorupska 



 

 

życiu kulturalnym, 

 edukacja kulturalna i 

wychowanie przez 

sztukę, współpraca w 

tym zakresie z innymi 

placówkami kulturalno-

oświatowymi, 

 gromadzenie, 

dokumentowanie, 

tworzenie, ochrona i 

udostępnianie dóbr 

kultury, 

 tworzenie warunków do 

rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego 

oraz zainteresowania 

wiedza i sztuką, 

 organizowanie imprez 

artystycznych, 

rozrywkowych i 

rekreacyjnych, 

 tworzenie warunków do 

rozwoju folkloru, a 

także rękodzieła 

ludowego i 

artystycznego, 

 rozpoznawanie, 

rozbudzanie i 

zaspokajanie potrzeb 

oraz zainteresowań 

kulturalnych, 

 współpraca w 

organizowaniu imprez 

sportowych z Zespołem 

Sportowo-

Rekreacyjnym i klubami 

sportowymi 

działającymi na terenie 

gminy 

 



 

 

 

 

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 

1 25.05.2012r. Statut Świetlicy w 

Lesznie stanowiący 

załącznik Nr 1 do 

Uchwały nr 

XLI/228/2005 Rady 

Gminy Leszno z dnia 

31.03.2005r. 
Utracił moc 

23.07.2013r. 

- Od 01.08.2005r. 
Dyrektor – 1 et. Krystyna 

Ziubińska 

- - - 

Ewa Skorupska 

2 19.08.2013r. Statut Świetlicy w 

Lesznie stanowiący 

załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr 

XXXI/216/2013 

Rady Gminy Leszno 

z dnia 23 maja2013 

roku 

- - - Dz. Urz. Woj. 

Maz. z dn. 

08.07.2013, 

poz. 7614 

Ewa Skorupska 



 

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury: 

1 2 3 6 7 8 

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 

31.05.2012r. Bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

Brak obciążeń Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 

62/2012 Wójta 

Gminy Leszno z 

dnia 29 maja 

2012 roku. 

Ewa Skorupska 

 

 

 
2 

28.06.2013r. Bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

Brak obciążeń Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 

50/2013 Wójta 

Gminy Leszno z 

dnia 26 czerwca 

2013 roku. 

Ewa Skorupska 

 

 

 

3 

27.08.2014r. Bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

Brak obciążeń Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 

87/2014 Wójta 

Gminy Leszno z 

dnia 26 czerwca 

2014 roku. 

Ewa Skorupska 

4 

21.09.2015r. Bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

Brak obciążeń Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 

111/2015 Wójta 

Gminy Leszno z 

dnia 25 czerwca 

2015 roku. 

Ewa Skorupska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

22.08.2016r. Bilans, rachunek zysków i 

strat, zestawienie zmian w 

funduszu jednostki 

Brak obciążeń Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 

77/2016 Wójta 

Gminy Leszno z 

dnia 27 czerwca 

2016 roku 

Ewa Skorupska 



 

 Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 6 7 8 

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 
 

 

 

 

 

 

 

     


