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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY NR 1. 

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania 
rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) 

GMINNABIBLIOTEKA PUPLICZNA W RACZKACH 

Numer wpisu do rejestru:          1/92 

 

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 

Oznaczenie 
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. 
 
 
 

 
19.03.1992r. 

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

w Raczkach 
-GBP 

Realizacja zadań i celów 
określonych w ustawie  
o bibliotekach, a w 
szczególności: 
1) rozwijanie i zaspokajanie 
potrzeb czytelniczych oraz 
upowszechnianie wiedzy o 
kulturze, 
2) gromadzenie zbiorów 
bibliotecznych, 
3) współdziałanie z innymi 
instytucjami 
upowszechniania kultury. 

ul. Kościuszki 30 
16-420 Raczki 

Gmina Raczki 
Uchwała Nr 

V/32/85 Gminnej 
Rady Narodowej 

w Raczkach z dnia 
28 kwietnia 

1985r. 

------- 

REGON: 
791014328 
 
NIP: 
844-20-44-524 
 
PKD: 
9101A – Działalność 
bibliotek 

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

 

 
2. 
 
 

Wrzesień 
2013 r. 

-------- ------------------ 
ul. Plac Kościuszki 37 

16-420 Raczki 
--------------- -------- ---------------- ------------ 
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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 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. 
 

19.03.1992r. 

Statut przyjęty uchwałą  
Nr V/32/85 Gminnej Rady 

Narodowej w Raczkach 
z dnia 28.04.1985r. 

Teresa Taraszkiewicz ------------------ Nie istnieją ------------ 

 

 
2. 
 
 

21.11.1994r. ------------------ Krystyna Rogucka ------------------ ------------------ ------------ 

 

 
3. 
 

26.04.1996r. 

Statut przyjęty  
uchwałą Nr XV/81/96 

Rady Gminy w  
Raczkach z dnia 

25.04.1996r. 

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

 

 
4. 
 

18.09.2001 r. 

Statut przyjęty  
uchwałą Nr XXVIII/178/01 
Rady Gminy w Raczkach  

z dnia 18.09.2001r. 

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

 

 
5. 
 

19.05.2015r. 

Statut przyjęty  
uchwałą Nr IV/24/15  
Rady Gminy Raczki  
z dnia 21.04 2015 r. 

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

 

 
6. 
 

01.06.2017r. ------------------ Edyta Taraszkiewicz ------------------ ------------------ 

Powołana 
Zarządzeniem Nr 

253/17 Wójta Gminy 
Raczki z dnia 
01.06.2017 r. 

 
Emilia Tertel 

7. 09.06.2020r. -------------------- Edyta Taraszkiewicz ------------------ ------------------ 

Powołana 
Zarządzeniem Nr 

0050/35/20 Wójta 
Gminy Raczki z dnia 

01.06.2020 r 

 
Elżbieta 

Sieńkowska 
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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. 26.03.2003r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2002r. 

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

 

2. 20.03.2004r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2003r. 

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

 

3. 30.05.2005r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2004r. 

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

 

4. 31.05.2006r. 

Zatwierdzono roczne za 2005 rok – sprawozdania 
finansowe samorządowych instytucji kultury, dla 

których Gmina Raczki jest organizatorem 
Zarządzeniem Nr 244/06 Wójta Gminy Raczki  

z dnia 31.05.2006r 

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

 

5. 20.03.2007r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2006r. 

  

 

6. 30.03.2007r. 

Zatwierdzono roczne za 2006 rok – sprawozdania 
finansowe samorządowych instytucji kultury, dla 

których Gmina Raczki jest organizatorem 
Zarządzeniem Nr 37/07 Wójta Gminy Raczki  

z dnia 30.04.2007r. 

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

 

7. 28.04.2008r. 

Zatwierdzono roczne za 2007 rok – sprawozdania 
finansowe samorządowych instytucji kultury, dla 

których Gmina Raczki jest organizatorem 
Zarządzeniem Nr 101/08 Wójta Gminy Raczki  

z dnia 28.04.2008r. 

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

 

8. 20.03.2009r. 
Bilans jednostki budżetowej, zakładu 

budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
------------------ ------------ 
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jednostki budżetowej sporządzony na dzień 
31.12.2008r. 

9. 19.03.2009r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których Gmina Raczki jest organizatorem 
przyjęte Zarządzeniem Nr 183/09 Wójta Gminy 

Raczki z dnia 19.03.2009r. 

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

 

10. 26.02.2010r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2009r. 

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

 

11. 01.03.2010r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których Gmina Raczki jest organizatorem 
przyjęte Zarządzeniem Nr 253/10 Wójta Gminy 

Raczki z dnia 01.03.2010r. 

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

 

12. 15.03.2011r. 

Bilans jednostki budżetowej, zakładu 
budżetowego, gospodarstwa pomocniczego 
jednostki budżetowej sporządzony na dzień 

31.12.2010r. 

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

 

13. 17.03.2011r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których Gmina Raczki jest organizatorem 
przyjęte Zarządzeniem Nr 22/11 Wójta Gminy 

Raczki z dnia 17.03.2011r. 

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

 

14. 27.03.2012r. 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011r. Rachunek 
zysków i strat 

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

15. 08.03.2012r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2011 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 135/12 
Wójta Gminy Raczki z dnia 08.03.2012r. 

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

 

16. 26.03.2013r. 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2012r. Rachunek 
zysków i strat 

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

17. 15.03.2013r. 
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 

------------------ ------------ 
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finansowego samorządowych instytucji kultury, 
dla których organem założycielskim jest Gmina za 

2012 rok i informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 

przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 236/13 
Wójta Gminy Raczki z dnia 15.03.2013r. 

18. 24.03.2014 r.  
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013r. Rachunek 
zysków i strat 

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

19. 14.03.2014r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2013 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 336/14 
Wójta Gminy Raczki z dnia 14.03.2014r. 

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

 

20. 19.05.2015r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2014 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 37/15 
Wójta Gminy Raczki z dnia 12.03.2015r. 

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

 

21. 01.09.2015r. 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014r. Rachunek 
zysków i strat 

------------------ ------------ Emilia Tertel 

22. 04.04.2016r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2015 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

  Emilia Tertel 
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publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 146/16 
Wójta Gminy Raczki z dnia 18.03.2016r. 

23. 
 

04.04.2016r. 
 

Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 
ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015r. Rachunek 

zysków i strat 
------------------ ------------ 

Emilia Tertel 
 
 

24. 04.04.2017r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2016 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 238/17 
Wójta Gminy Raczki z dnia 22.03.2017r. 

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

 
 
 

Emilia Tertel 
 
 
 
 

25. 05.04.2017r. 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r. Rachunek 
zysków i strat 

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

 
Emilia Tertel 

 
 

26. 04.04.2018 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2017 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 324/18 
Wójta Gminy Raczki z dnia 22.03.2018r. 

------------------ ------------ 
Emilia Tertel 

 

27. 04.04.2018 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2017r. Rachunek 
zysków i strat 

------------------ ------------ 
Emilia Tertel 

 
 

28. 
 

 
29.03.2019 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki, sprawozdanie roczne z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury, 

dla których organem założycielskim jest Gmina za 
2018 rok i informacji o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej, w tym z 
przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których 
mowa w art. 226, ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych przyjęte Zarządzeniem Nr 44/19 
Wójta Gminy Raczki z dnia 25.03.2019r. 

------------------ ------------ 
Emilia Tertel 
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29. 29.03.2019 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2018r. Rachunek 
zysków i strat 

------------------ ------------ 
Emilia Tertel 

 
 

30. 09.06.2020r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki , sprawozdania rocznego z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury, dla których 
organem założycielskim jest Gmina  za 2019 rok i 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust.3 

ustawy o finansach publicznych przyjęte 
Zarządzeniem Nr 21/20 Wójta Gminy Raczki z 

dnia 25 marca 2020r 

------------------ ------------------ Elżbieta Sieńkowska 

31. 09.06.2020r 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2019r.Rachunek 
zysków i strat . 

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

 
Elżbieta Sieńkowska 

 
 

32. 02.04.2021r. 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy 
Raczki , sprawozdania rocznego z wykonania 

planu finansowego instytucji kultury, dla których 
organem założycielskim jest Gmina  za 2020 rok i 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji 
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust.3 

ustawy o finansach publicznych przyjęte 
Zarządzeniem Nr 0050/19/21 Wójta Gminy 

Raczki z dnia 29 marca 2021r. 

------------------ ------------------ Emilia Tertel 

33. 02.04.2021r. 
Bilans jednostek z wyłączeniem banków i 

ubezpieczycieli na dzień 31.12.2020r.Rachunek 
zysków i strat. 

------------------ ------------------ Emilia Tertel 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 
Numer kolejny wpisu 

 
Data wpisu, 

daty kolejnychzmian 

Informacja o połączeniu, 
podziale lub likwidacji 

instytucji kultury 

Imię i nazwisko 
likwidatora 

Uwagi 
Imię i nazwisko pełnomocnika 

organizatora dokonującego wpisu 

      

 


