
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 

Numer wpisu do rejestru: 1 

 

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 

organizato
r 

wspólnie 
prowadzi 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfikat

or 
instytucji 
kultury 
nadany 

w 
systemie 

informacji 
statystycz

nej 

Uwag
i 

Imię 
i nazwisko 
pełnomoc

nika 
organizato

ra 
dokonując

ego 
wpisu 

1 11.03.1999 
r. 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 

 
 

1. Gromadzenie i opracowywanie 
materiałów bibliotecznych  
2. Udostępnianie zbirów bibliotecznych 
czytelnikom na miejscu i wypożyczanie 
do domu  
3. Organizowanie czytelnictwa  
4. Prowadzenie służby informacyjno-
bibliograficznej  
5. Współdziałanie z bibliotekami innych 
sieci, instytucjami upowszechniania 
kultury 
 6. Organizowanie seminariów, narad 
szkoleniowych 

Ul. Henryka 
Sienkiewicza 

6 
87-400 
Golub-

Dobrzyń 

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

Uchwała Nr 
VII/61/99 

Rady Miasta 
Golubia-

Dobrzynia z dnia 
11.03.1999 r. 

Powiat  
Golubsko-
Dobrzyński 

na mocy 
porozumie

nia 
zawartego 
w dniu 5 

lipca 1999 
r. 

REGON 
871193912 

  

2 19.08.1999 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 
Publiczna  

j.w. w kol. nr 4 7. Tworzenie i 
udostępnianie własnych 
komputerowych baz danych 8. 
Koordynacja działalności usługowej 
bibliotek na terenie powiatu 9. 
Udzielanie bibliotekom samorządu 
10. Upowszechnianie dorobku 
kulturalnego miasta i powiatu 

Ul. Henryka 
Sienkiewicza 

6 
87-400 
Golub-

Dobrzyń 

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

Uchwała Nr 
XI/95/99 

Rady Miasta 
Golubia-

Dobrzynia z dnia 
19.08.1999 r. 

    

3 01.03.2001 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 

Publiczna im. 

1.Gromadzenie i opracowywanie 
materiałów bibliotecznych służących 
rozwijaniu czytelnictwa oraz 
zaspokajaniu potrzeb informacyjnych 2. 

Ul. Henryka 
Sienkiewicza 

6 

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

Uchwała Nr 
XXIII/241/99 

    



Ks. F. K. 
Malinowskieg

o 
W Golubiu-
Dobrzyniu 

 
 

Udostępnianie zbiorów bibliotecznych 
czytelnikom na miejscu i wypożyczanie 
na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeni 
międzybibliotecznych  
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji 
biblioteczno-bibliograficznej oraz 
opracowywanie i publikowanie 
powiatowej bibliografii regionalnej a 
także innych materiałów 
informacyjnych, zwłaszcza 
dokumentujących dorobek kulturalny, 
naukowy i gospodarczy regionu  
4. Organizowanie czytelnictwa i 
udostępnianie materiałów 
bibliotecznych ludziom chorym i 
niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna 
pacjentów w szpitalu  
5. Tworzenie i udostępnianie własnych 
komputerowych baz danych: 
katalogowych, bibliograficznych, 
statystycznych  
6. Koordynacja działalności usługowej 
biblioteki na terenie powiatu w zakresie 
udostępniania literatury naukowej, 
popularnonaukowej i zbiorów 
specjalnych 
7. Udostępnienie bibliotekom 
samorządowym pomocy instrukcyjno-
merytorycznej i szkoleniowej, 
sprawowanie nadzoru merytorycznego 
nad prawidłowym realizowaniem przez 
biblioteki publiczne powiatu golubsko-
dobrzyńskiego zadań statutowych. 
 8. Prowadzenie różnorakich form pracy 
z czytelnikiem służącym 
popularyzowaniu sztuki, nauki oraz 
upowszechnianiu dorobku kulturalnego 
miasta  
9. Współdziałanie z bibliotekami innych 
sieci, instytucjami i organizacjami w 
zakresie rozwijania czytelnictwa i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i 
kulturalnych mieszkańców miasta i 

87-400 
Golub-

Dobrzyń 

Rady Miasta 
Golubia-

Dobrzynia z dnia 
01.03.2001 r. 



powiatu §9. Biblioteka może 
podejmować inne zadania dla 
zaspokajania potrzeb czytelników oraz 
realizacji krajowej polityki bibliotecznej  
§10  
1. Biblioteka może prowadzić działalność 
gospodarczą, z której przychody 
przeznaczane są na realizację celów 
statutowych i pokrywanie kosztów 
działalności bieżącej, w szczególności 
polegającą na:  
a) Wynajmowaniu pomieszczeń na cele 
kulturalne oraz na doraźne potrzeby 
organizacji społecznych, 
b) Odpłatnym doradztwie (w dziedzinach 
związanych z działalnością statutową, c) 
Świadczenie usług kserograficznych d) 
Sprzedaż cegiełek na zakup nowości e) 
Odpłatne korzystanie z internetu przez 
czytelnika  
2. Działalność gospodarcza, o której 
mowa w ust. 1 nie może kolidować z 
realizacją zadań statutowych 

4 31.05.2004 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 

Publiczna im. 
Ks. F. K. 

Malinowskieg
o 

w Golubiu-
Dobrzyniu 

 
 

W §9 wprowadza się zapis po słowach 
„polityki bibliotecznej” następującej 
treści: „w szczególności może prowadzić 
działalność edukacyjną, 
popularyzatorską, wydawniczą oraz 
dożywiania dzieci uczestniczących w 
zajęciach edukacyjnych.” 

Ul. Henryka 
Sienkiewicza 

6 
87-400 
Golub-

Dobrzyń 

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

 
Uchwała Nr 

XIX/144/2004 
Rady Miasta 

Golubia-
Dobrzynia z dnia 

31.05.2004 r. 

    

5 27.08.2008 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 

Publiczna im. 
Ks. F. K. 

Malinowskieg
o w Golubiu-

Dobrzyniu 
 

W punktach od 1 do 9 bez zmian - jak 
wyżej.  
§9 Biblioteka może podejmować inne 
zadania dla zaspokojenia potrzeb 
czytelników oraz realizacji krajowej 
polityki bibliotecznej, w szczególności 
może prowadzić działalność:  
- edukacyjną, 
 - popularyzatorską, 

 Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

 
Uchwała Nr 

XXIX/144/2008 
Rady Miasta 

Golubia-
Dobrzynia z dnia 

27.08.2008 r. 

    



 - wydawniczą, 
 - szkoleniową i dydaktyczną,  
- dożywianie dzieci uczestniczących w 
zajęciach edukacyjnych,  
- edukację profilaktyki zdrowotnej,  
- pożytku publicznego.  
§10 1. Biblioteka może prowadzić 
działalność szkoleniową i dydaktyczną, z 
której przychody przeznaczone są na 
realizację celów statutowych. 2. 
Bibliotek może podejmować inne 
działania wynikające z potrzeb 
środowiska lokalnego i realizacji zasad 
państwowej polityki bibliotecznej, a 
także realizuje zadania zlecone przez 
inne jednostki samorządu terytorialnego 

6 20.09.2013 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 

Publiczna im. 
Ks. F. K. 

Malinowskieg
o  

Bez zmian Zmiana 
adresu 

siedziby: 
Aktualna – 
Ul. Stefana 

Żeromskiego 
11 

87-400 
Golub-

Dobrzyń  

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

 
Uchwała Nr 

XLI/212/2013 
Rady Miasta 

Golubia-
Dobrzynia z dnia 

20.09.2013 r. 

    

7 19.05.2014 
r. 

Miejska i 
Powiatowa 
Biblioteka 

Publiczna im. 
Ks. F. K. 

Malinowskieg
o 

1) gromadzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i ochrona materiałów 
bibliotecznych, 2) obsługa 
użytkowników, przede wszystkim 
udostępnianie zbiorów oraz 
prowadzenie działalności informacyjnej, 
zwłaszcza informowanie o zbiorach 
własnych, innych bibliotek, muzeów i 
ośrodków informacji naukowej, a także 
współdziałanie z archiwami w tym 
zakresie, 3) prowadzenie działalności 
bibliograficznej, dokumentacyjnej, 
naukowo-badawczej, edukacyjnej 
i popularyzatorskiej, 4) udostępnianie 
zbiorów na miejscu, wypożyczanie na 
zewnątrz, prowadzenie wymiany 
międzybibliotecznej, 5) organizowanie 

Ul. 
Żeromskiego 

11 
87-400 
Golub-

Dobrzyń 

Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń 

 
Uchwała Nr 

LII/272/2014 
Rady Miasta 

Golubia-
Dobrzynia z dnia 

19.05.2014r. 

    



czytelnictwa i udostępnianie materiałów 
bibliotecznych mieszkańcom Miasta i 
Powiatu, 6) współdziałanie z innymi 
bibliotekami i instytucjami kultury w 
zakresie rozwijania czytelnictwa i 
zaspokajania potrzeb oświatowych i 
kulturalnych społeczności Miasta i 
Powiatu, 7) tworzenie i udostępnianie 
baz danych katalogowych, 
bibliograficznych i faktograficznych, 8) 
organizowanie i prowadzenie różnych 
form pracy z czytelnikiem, służących 
popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz 
upowszechnianiu dorobku kulturalnego 
Miasta i Powiatu, 9) Biblioteka może 
podejmować inne zadania dla 
zaspokojenie potrzeb czytelników oraz 
realizacji krajowej polityki bibliotecznej, 
w szczególności może prowadzić 
działalność: wydawniczą, szkoleniową, 
dydaktyczną, dożywianie dzieci 
uczestniczących w zajęciach 
edukacyjnych, edukację profilaktyki 
zdrowotnej, pożytku publicznego, 
organizacja czasu wolnego dzieci i 
młodzieży, przygotowanie do 
wszechstronnego odbioru kultury 

 

 

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 

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 



zarządzanie 
instytucją 

kultury 

1 11.03.1999 r. Statut Miejskiej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Golubiu-

Dobrzyniu 

Ewa Alicja 
Metel 

    

2  19.08.1999 r. Statut Miejskiej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Golubiu-

Dobrzyniu 

Ewa Alicja 
Metel 

    

3 01.03.2001 r.  Statut Miejskiej 
i Powiatowej 

Biblioteki 
Publicznej im. 

Ks. F. K. 
Malinowskiego 

w Golubiu-
Dobrzyniu 

Barbara Wasiluk Weronika Dec 
 – Głowna Księgowa 

W zakresie spraw 
finansowych 

   

4 31.05.2004 r. Zmiana statutu 
Miejskiej i 

Powiatowej 
Biblioteki 

Publicznej im. 
Ks. F. K. 

Malinowskiego 
w Golubiu-
Dobrzyniu 

Barbara Wasiluk Weronika Dec  
– Głowna Księgowa 
W zakresie spraw 

finansowych 

   

5 27.08.2008 r. Zmiana statutu 
Miejskiej i 

Powiatowej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Golubiu-

Dobrzyniu im. 
Ks. F. K. 

Malinowskiego 
w Golubiu-
Dobrzyniu 

Barbara Wasiluk Anna Szarek 
– Głowna Księgowa 
W zakresie spraw 

finansowych 

   

7 20.09.2013 r. Zmiana statutu 
Miejskiej i 

Barbara Wasiluk Anna Szarek 
– Głowna Księgowa 

   



Powiatowej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Golubiu-

Dobrzyniu im. 
Ks. F. K. 

Malinowskiego 
w Golubiu-
Dobrzyniu 

W zakresie spraw 
finansowych 

8 19.05.2014 r. Zmiana statutu 
Miejskiej i 

Powiatowej 
Biblioteki 

Publicznej w 
Golubiu-

Dobrzyniu im. 
Ks. F. K. 

Malinowskiego 
w Golubiu-
Dobrzyniu 

Barbara Wasiluk Anna Szarek 
– Głowna Księgowa 
W zakresie spraw 

finansowych 

   

9 17.05.2017 r. 
 

Powołanie Pani  
Ewy 

Kaźmierkiewicz 
na 

Zastępcę 
Dyrektora 
Miejskiej i 

Powiatowej 
Biblioteki 

Publicznej im. 
Księdza 

Franciszka 
Ksawerego 

Malinowskiego 
w Golubiu-
Dobrzyniu 

 

Barbara Wasiluk 
 

Ewa 
Kaźmierkiewicz 

– zastępca 
dyrektora 

Anna Szarek 
– Głowna Księgowa 
W zakresie spraw 

finansowych 

   

 

 

 

 



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 17.06.2021 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2011 

- sprawozdanie z dnia 27.02.2012 r. 

  Agnieszka Boruszkowska 

2 17.06.2021 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2012 – sprawozdanie z dnia 

23.03.2013 r. 

  Agnieszka Boruszkowska 

3 17.06.2021 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2013 – sprawozdanie z dnia 

31.03.2014 r. 

  Agnieszka Boruszkowska 

4  Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2014 

- sprawozdanie z dnia 25 marca 2015 

-   

5  Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2015 

- sprawozdanie z dnia 11 marca 2016 

-   

6 27.06.2019 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2016 

- sprawozdanie z dnia 28 marca 2017 

-  Monika Tryniszewska-
Skarżyńska 

7 27.06.2019 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2017 

- sprawozdanie z dnia 30 marca 2018 

-  Monika Tryniszewska-
Skarżyńska 

8 27.06.2019 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2018 

- sprawozdanie z dnia 29 marca 2019 

-  Monika Tryniszewska-
Skarżyńska 

9 11.09.2020 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2019 

- sprawozdanie z dnia 31 marca 2020 

-  Monika Tryniszewska-
Skarżyńska 

10 02.06.2021 r. Złożono sprawozdanie finansowe za 
rok 2020 

- sprawozdanie z dnia 31 marca 2021 

  Monika Tryniszewska-
Skarżyńska 

 
 
 
 
 
 



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 , oddziale lub 
likwidacji instytucji kultury 

Imię i Nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika 
organizatora dokonującego 

wpisu 

1 11.03.1999 r. Uchwała nr VII/61/99 
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia 
w sprawie podziału Golubsko-

Dobrzyńskiego Centrum Kultury i 
Sportu i utworzenia Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu  

   

2 19.05.2014 Uchwała nr LII/272/2014 Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia z dnia 19.05.2014 r.  

- Likwidacja Filii nr 1 zlokalizowanej 
przy ul. Doktora Jerzego Gerarda 
Koppa 1E w Golubiu-Dobrzyniu 
- przekształcenie Filii dla Dzieci i 

Młodzieży zlokalizowanej przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 6 w Golubiu-

Dobrzyniu w Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży zlokalizowany przy ul. 

Stefana Żeromskiego 11 w Golubiu-
Dobrzyniu 

   

 

Golub-Dobrzyń, dnia.17.06.2021 r. 

 

Burmistrz Golubia-Dobrzynia 

(-) z up. Róża Kopaczewska 

Z-ca Burmistrza 

Z-ca Burmistrza 


