
KSIĘGA REJESTROWA 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

 160223925  Bogusław Leśkiewicz

Numer wpisu do rejestru: 2

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie

1) rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspakajanie 

potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców;

2) tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności kulturalnej, 

artystycznej, hobbystycznej, 

rekreacyjno ruchowej oraz 

zainteresowań sztuką;

3) prezentacja i promocja 

amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz twórczości 

profesjonalnej;

4) gromadzenie i 

udostępnianie informacji o 

twórcach, instytucjach i 

działalności artystycznej; 

5) inspirowanie działań 

artystycznych i kulturalnych 

oraz różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego we 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

samorządowymi oraz innymi 

placówkami kultury;

6) tworzenie warunków dla 

podtrzymania tradycji 

folklorystycznych, w tym 

rękodzieła ludowego i 

artystycznego;

7) działanie na rzecz integracji 

społeczności lokalnej;

8) współdziałanie z 

instytucjami i organizacjami 

społecznymi w zakresie 

lepszego zaspakajania potrzeb 

kulturalnych i społecznych 

mieszkańców;

9) prowadzenie współpracy z 

zagranicą;

10) edukacja kulturalna i 

wychowanie przez sztukę;

11) kształtowanie nawyków 

mieszkańców do aktywnego 

współtworzenia i odbioru 

różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego;

12) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej,

 - Zespołu Tanecznego 

"ISKIERKI" w Odrowążu,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

- Klubu Seniora;

14) wykonywanie dodatkowych 

zadań na rzecz gminy z 

zapewnieniem środków na ten 

cel;

15) inne działania na rzecz 

rozwijania i zaspakajania 

potrzeb kulturalnych 

mieszkańców w tym 

organizacja imprez 

kulturalnych o zasięgu 

gminnym;

16) organizowanie wszelkiego 

rodzaju kursów i szkoleń;

17) prowadzenie nie 

obozowych form wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży, w tym 

wycieczek turystyczno-

krajoznawczych;

18) prowadzenie działalności 

informacyjnej i wydawniczej w 

dziedzinie kultury i sztuki. 

1  21.05.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w 

Gogolinie

47-320 Gogolin

ul. Krapkowicka 6 

Gmina Gogolin;

Uchwała 

Nr XXVI/215/2008 Rady 

Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 6 listopada 2008r. 

w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji 

kultury 



 160223925  Bogusław Leśkiewicz1) rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspakajanie 

potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców;

2) tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności kulturalnej, 

artystycznej, hobbystycznej, 

rekreacyjno ruchowej oraz 

zainteresowań sztuką;

3) prezentacja i promocja 

amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz twórczości 

profesjonalnej;

4) gromadzenie i 

udostępnianie informacji o 

twórcach, instytucjach i 

działalności artystycznej; 

5) inspirowanie działań 

artystycznych i kulturalnych 

oraz różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego we 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

samorządowymi oraz innymi 

placówkami kultury;

6) tworzenie warunków dla 

podtrzymania tradycji 

folklorystycznych, w tym 

rękodzieła ludowego i 

artystycznego;

7) działanie na rzecz integracji 

społeczności lokalnej;

8) współdziałanie z 

instytucjami i organizacjami 

społecznymi w zakresie 

lepszego zaspakajania potrzeb 

kulturalnych i społecznych 

mieszkańców;

9) prowadzenie współpracy z 

zagranicą;

10) edukacja kulturalna i 

wychowanie przez sztukę;

11) kształtowanie nawyków 

mieszkańców do aktywnego 

współtworzenia i odbioru 

różnorodnych form spędzania 

czasu wolnego;

12) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej,

 - Zespołu Tanecznego 

"ISKIERKI" w Odrowążu,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

- Klubu Seniora;

14) wykonywanie dodatkowych 

zadań na rzecz gminy z 

zapewnieniem środków na ten 

cel;

15) inne działania na rzecz 

rozwijania i zaspakajania 

potrzeb kulturalnych 

mieszkańców w tym 

organizacja imprez 

kulturalnych o zasięgu 

gminnym;

16) organizowanie wszelkiego 

rodzaju kursów i szkoleń;

17) prowadzenie nie 

obozowych form wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży, w tym 

wycieczek turystyczno-

krajoznawczych;

18) prowadzenie działalności 

informacyjnej i wydawniczej w 

dziedzinie kultury i sztuki. 

1  21.05.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w 

Gogolinie

47-320 Gogolin

ul. Krapkowicka 6 

Gmina Gogolin;

Uchwała 

Nr XXVI/215/2008 Rady 

Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 6 listopada 2008r. 

w sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji 

kultury 



2 05.02.2009 12) prowadzenie i nadzór na 

świetlicami młodzieżowymi w 

Choruli, Kamionku, Malni, 

Odrowążu, Gogolinie-

Strzebniowie i Zakrzowie

Uchwała Nr XXiX/233/2009 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 29 stycznia 2009r. W 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji 

kultury

Bogusław Leśkiewicz

3 03.04.2010r.  12) prowadzenie i nadzór na 

świetlicami młodzieżowymi w 

Choruli, Kamionku, Malni, 

Odrowążu, Gogolinie-

Strzebniowie, Zakrzowie, i 

Kamieniu Śląskim,

13) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Gogolinie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ISKIERKI" w Odrowążu,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

 - Klubu Seniora,

 - Zespołu Tanecznego 

"KRZYK" w Zakrzowie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ANGELS" w Kamionku,

 - Zespołu Tanecznego 

Mażoretki w Gogolinie

    Uchwała nr XLIII/359/2010 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 4 marca 2010r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji 

kultury

 Bogusław Leśkiewicz



4 17.06.2010  13) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Centrum Informacji 

Turystycznej w Kamieniu 

Śląskim,

 - Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Gogolinie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ISKIERKI" w Odrowążu,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

 - Klubu Seniora,

 - Zespołu Tanecznego 

"KRZYK" w Zakrzowie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ANGELS" w Kamionku,

 - Zespołu Tanecznego 

Mażoretki w Gogolinie,

 - Akademii Trzeciego Wieku.

    Uchwała nr XLVII/387/2010 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 10 czerwca 2010r. 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji 

kultury

 Bogusław Leśkiewicz

5 03.01.2013 13) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Gogolinie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ISKIERKI" w Odrowążu,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

 - Klubu Seniora,

 - Zespołu Tanecznego 

"KRZYK" w Zakrzowie,

 - Zespołu Tanecznego 

"ANGELS" w Kamionku,

 - Zespołu Tanecznego 

Mażoretki w Gogolinie,

 - Akademii Trzeciego Wieku,

 - Centrum Aktywizacji 

Wiejskiej w Odrowążu.

Uchwała Nr XXVI/277/2012 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w 

zmieniająca uchwałę w 

sprawie utworzenia 

samorządowej jednostki 

kultury

Bogusław Leśkiewicz



6 14.03.2013 Gminny Ośrodek Kultury w 

Gogolinie;

GOK w Gogolinie

1) rozpoznawanie, 

rozbudzanie i zaspakajanie 

potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych mieszkańców;

2) tworzenie warunków do 

rozwoju aktywności kulturalnej, 

artystycznej, hobbystycznej, 

rekreacyjno ruchowej oraz 

zainteresowań sztuką;

3) prezentacja i promocja 

amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz twórczości 

profesjonalnej;

4) gromadzenie i 

udostępnianie informacji o 

twórcach, instytucjach i 

działalności artystycznej; 

5) inspirowanie działań 

artystycznych i kulturalnych 

oraz różnorodnych form 

spędzania czasu wolnego we 

współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

samorządowymi oraz innymi 

placówkami kultury;

6) tworzenie warunków dla 

podtrzymania tradycji 

folklorystycznych, w tym 

rękodzieła ludowego i 

artystycznego;

7) działanie na rzecz integracji 

społeczności lokalnej;

Uchwała Nr XXVII/284/2013 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 28 stycznia 2013r.;

uchylono załączniki do 

uchwał:

- Nr XXVI/251/2008

- XXIX/233/2009

- XLII/359/2010

- XLVII/387/2010

- XXVI/277/2010

Bogusław Leśkiewicz



8) współdziałanie z 

instytucjami i organizacjami 

społecznymi w zakresie 

lepszego zaspakajania potrzeb 

kulturalnych i społecznych 

mieszkańców;

9) prowadzenie współpracy 

kulturalnej z zagranicą;

10) edukacja kulturalna i 

wychowanie przez sztukę;

11)prowadzenie i nadzór nad 

Gminnym Centrum kultury w 

Gogolinie im. Jerzego Lipki, 

świetlicami młodzieżowymi w 

Malni, Odrowążu, Choruli, 

Gogolinie-Strzebniowie, 

Zakrzowie, Kamieniu Śl., 

Kamionku, Centrum Aktywacji 

Wiejskiej w Choruli im 

Odrowążu oraz Centrum 

Informacji Turystycznej w 

Kamieniu Śląskim;

12) prowadzenie i nadzór nad 

funkcjonowaniem:

 - Młodzieżowej Orkiestry 

Dętej,

 - Zespołu Tanecznego 

Mażoretki w Gogolinie,

 - Dziecięcego Zespołu 

Wokalno-Muzycznego 

"AKSAMITKI" w Malni,

 - Chóru Mieszanego w 

Gogolinie,

 - Zespołu Folklorystycznego z 

Kamienia Śląskiego,

- Klubu Seniora,

- Akademii trzeciego Wieku;

13) wykonywanie dodatkowych 

zadań na rzecz gminy, z 

zapewnieniem środków na ten 

cel;

14) inne działania na rzecz 

rozwijania i zaspokajania 

potrzeb kulturalnych 

mieszkańców w tym 

organizacja imprez 

kulturalnych o zasięgu 

gminnym;

15) organizowanie wszelkiego 

rodzaju kursów i szkoleń;

16) prowadzenie nie 

obozowych form wypoczynku 

dla dzieci i młodzieży, w tym 

wycieczek turystyczno-

krajoznawczych;

17) prowadzenie działalności 

informacyjnej i wydawniczej w 

dziedzinie kultury i sztuki.



7 16.07.2013 47-320 Gogolin

Plac Dworcowy 5

Uchwała Nr 

XXXIII/338/2013 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 

4 lipca 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie 

utworzenia samorządowej 

instytucji kultury

Bogusław Leśkiewicz

20.08.2020 zm. § 6ust. 5 pkt 11 

prowadzenie i nadzór nad 

Gminnym Centrum Kultury w 

Gogolinie im.Jerzego Lipki, 

świetlicami młodzieżowymi w 

Malni, Odrowążu, 

Choruli,Gogolinie-

Strzebniowie, Zakrzowie, 

Kamieniu Śl., Kamionku, 

Górażdżach, Obrowcu, 

Centrum Aktywacji Wiejskiej w 

Choruli, Odrowążu oraz 

Centrum Informacji  

Turystycznej w Gogolinie

Uchwała Nr XXII/221/2020 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 21 marca 2020 r. zm. 

uchwałę w sprawie 

uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gogolinie 

Bogusław Leśkiewicz

1  Załącznik  do Uchwały

Nr XXVI/215/2008 Rady Miejskiej 

w Gogolinie z dnia 6 listopada 

2008r. 

W sprawie utworzenia 

samorządowej instytucji kultury  

Iwona Cimek Podczas nieobecności 

dyrektora, Gminnym 

Ośrodkiem Kultury kieruje w 

pełnym zakresie zadań, 

ponosząc 

odpowiedzialność za ich 

realizację - główny 

księgowy (Barbara 

Polański), w w przypadku 

jego nieobecności - 

specjalista ds. Kadr (Karina 

Pretor) 

  Bogusław Leśkiewicz

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

1 2 3 4 5 6 7 8

 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

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



2 20.11.2015r. Zarzadzenie Nr 12/2015 Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie z dnia 04.05.2015r.

  Podczas nieobecności 

dyrektora, od pierwszego 

dnia nieobecności, 

zastępstwo w Gminnym 

Ośrodku Kultury sprawuje w 

pełnym zakresie zadań, 

ponosząc 

odpowiedzialność za ich 

realizację - "specjalista ds. 

kultury" zatrudniony w 

administracji w siedzibie 

GOK; a w przypadku jego 

nieobecności - "głowny 

księgowy"

  Bogusław Leśkiewicz

1 2 3 4 5 6

1 23.04.2012r. Uchwała Nr XVIII/192/2012 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 

kwietnia 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie za rok 2011.

  Bogusław Leśkiewicz

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

Dział III - Mienie instytucji kultury:



2 20.11.2015r. Uchwała Nr XXVII/281/2013 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 

28.01.2013r. w sprawie 

wyposażenia Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gogolinie w 

nieruchomość budynkową 

niezbędną do prowadzenia 

dzialałności statutowej

Bogusław Leśkiewicz

3 20.11.2015r. Uchwała Nr XXX/311/2013 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 

kwietnia 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie za rok 2012.

Bogusław Leśkiewicz

4 20.11.2015r. Uchwała Nr XLVI/416/2014 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 10 

kwietnia 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie za rok 2013.

Bogusław Leśkiewicz

5 20.11.2015r. Uchwała Nr V/30/2015 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 

stycznia 2015r. w sprawie 

wyposażenia gminnej instytucji 

kultury w nieruchomość 

Bogusław Leśkiewicz

6 20.11.2015r. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady 

Miejskiej w Gogolinie z dnia 

30marca 2015r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Gminnego Ośrodka Kultury w 

Gogolinie za rok 2014.

Bogusław Leśkiewicz

7 22.05.2018 Zarządzenie Nr Or.I.0050.46.2016 

Burmistrza Gogolina z dnia 11 

kwietnia 2016r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2015 r. Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gogolinie

Bogusław Leśkiewicz

8 22.05.2018 Zarządzenie Nr Or.I.0050.60.2016 

Burmistrza Gogolina z dnia 05 

kwietnia 2017 r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gogolinie

Bogusław Leśkiewicz

9 22.05.2018 Zarządzenie Nr Or.I.0050.53.2018 

Burmistrza Gogolina z dnia 04 

kwietnia 2018r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2017 r. Gminnego Ośrodka Kultury 

w Gogolinie

Bogusław Leśkiewicz



10 18.06.2019 Zarządzenie Nr Or.I.0050.71.2019 

Burmistrza Gogolina z dnia 24 

kwietnia 2019r. W sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2018 rok Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gogolinie

20.08.2020 Zarządzenie Nr Or.I.0050.61.2020 

Burmistrza Gogolina z dnia 28 

kwietnia 2020r. w sprawie 

zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego za 

2019 rok Gminnego Ośrodka 

Kultury w Gogolinie

     

1 2 3 4 5 6

     

     

 Imię i nazwisko 

pełnomocnika organizatora 

dokonującego wpisu

Dział IV - 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


