1
Numer
kolejny
wpisu

2
Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

1

3
Pełna
i skrócona
nazwa instytucji
kultury

4
Przedmiot działalności
instytucji kultury

Miejski Dom
Kultury MDK

2

09.10.1996 r.

Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu
GOKiS

3

02.01.2007 r.

Gminny Ośrodek
Kultury im.
Wilhelma Blanke
GOK

5
Siedziba
i adres
instytucji
kultury

ul. Browarna 7
66-120 Kargowa
Tworzenie, upowszechnianie
i ochrona kultury
- wychowanie, edukacja, kultura
fizyczna
- zaspokojenie potrzeb
czytelniczych społeczeństwa
i upowszechnienie filmu
Organizowanie i prowadzenie
działalności kulturalnej a w
szczególności:
1. Organizowanie różnorodnych
form edukacji kulturalnej
i wychowania przez sztukę
2. Rozwijanie uczestnictwa
w kulturze poprzez rozwój
amatorskich ruchów artystycznych
oraz zainteresowań wiedzą i sztuką
3. Tworzenie upowszechnianie
i ochrona różnorodnych wartości
i dóbr kultury
Na podstawie § 7. Statutu:
1. Prowadzenie klubów, sekcji
zainteresowań, zespołów, ognisk
pracy artystycznej,
2.Prowadzenie kursów, szkoleń,
warsztatów i form doskonalenia
oraz działalności instruktażowometodyczne
w zakresie różnych dziedzin kultury
i sztuki,
3. Prowadzenie impresariatu
artystycznego,
4. Organizowanie europejskich
spotkań artystycznych,
5. Współpracę transgraniczną
w zakresie kultury i sztuki oraz

ul. Browarna 7
66-120 Kargowa

ul. Browarna 7
66-120 Kargowa

6
Oznaczenie organizatora
i aktu o utworzeniu
instytucji kultury

Miejska Rada Narodowa
Uchwała Nr XXIV/7/56
z dnia 15 maja 1956 r.
Rada Miejska w Kargowej
Uchwała Nr XV/94/96
z dnia 5.10.1996 r.

Rada Miejska w Kargowej
Uchwała Nr XXXV/205/06
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie podziału Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Kargowej i utworzenia
w wyniku podziału dwóch
samorządowych instytucji
kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr
105 poz. 1867)

7
Nazwa podmiotu, z
którym organizator
wspólnie prowadzi
instytucję kultury

8
Cyfrowy
identyfikator
instytucji kultury
nadany w systemie
informacji
statystycznej

970779660

080144930

9
Uwagi

współpracę z miastami
partnerskimi,
6. Koordynację działalności na
terenie miasta w zakresie
organizacji imprez kulturalnych,
7. Organizowanie imprez
okolicznościowych, wypoczynku
dzieci i młodzieży,
8. Upowszechnianie filmu

18.04.2008 r.

1. Organizowanie spektakli,
koncertów, spotkań, wystaw oraz
imprez artystycznych,
rozrywkowych, rekreacyjnych
i plenerowych,
2. Tworzenie warunków dla
rozwoju amatorskiego ruchu
artystycznego oraz zainteresowań
sztuką i wiedzą,
3. Organizowanie festiwali, oraz
przeglądów i konkursów
4. Prowadzenie działalności
kulturalnej w świetlicach wiejskich
gminy,
5. Promowanie wartościowych
zjawisk kulturalnych miasta
i regionu

Rada Miejska w Kargowej
ustawa Nr XIV/102/08
z dnia 11.03.2008 r. w sprawie
nadania imienia Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Kargowej i
zmianie jego statutu
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 34 poz.
711)

01.07.2009 r.

1.Wykorzystywanie walorów
działalności kulturalnej
w różnych niwach życia
społecznego, w tym w zakresie
przeciwdziałania niedostosowaniu
społecznemu

Rada Miejska w Kargowej
uchwała Nr XXIV/160/09 z dnia
29 czerwca 2009 r. w sprawie
zmiany statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Kargowej
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 90 , poz.
1231)

26.08.2011 r.

1. Gospodarowanie przydzielonym
i nabytym mieniem i w tym
zakresie prowadzenie remontów
i inwestycji.
2. Prowadzenie działalności
polegającej na wydawaniu prasy
drukowanej.

Rada Miejska w Kargowej
uchwała Nr 0007.58.2011
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie nadania Statutu
Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kargowej (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 102, poz. 1941)

17.09.2012 r.

Na podstawie § 6. uchwały:
1.Prowadzenie wielokierunkowej
działalności rozwijającej i
zaspokajającej potrzeby kulturalne
mieszkańców
2.Organizowanie różnorodnych
form edukacji kulturalnej
3.Upowszechnianie i promocja
kultury lokalnej
4.Organizowanie i popularyzacja
kultury fizycznej, rekreacji, sportu
i turystyki na terenie Gminy
Kargowa

Rada Miejska w Kargowej
uchwała Nr 0007.182.2012
z dnia 20 sierpnia 2012 r.
w sprawie zmiany uchwały
w sprawie statutu Gminnego
Ośrodka Kultury w Kargowej
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2012 r.,
poz.1662)

Na podstawie § 7. ustawy:
1.Organizowanie i prowadzenie
działalności w zakresie rekreacji,
wypoczynku, sportu
i turystyki
2.Popularyzacja walorów rekreacji
ruchowej i turystyki
3.Gospodarowanie przydzielonym
i nabytym mieniem i w tym
zakresie prowadzenie remontów
i inwestycji, a także nabywanie
nieruchomości w celu realizacji
zadań statutowych
4

01.01.2007 r.

Gminna
Biblioteka
Publiczna im.
Eugeniusza
Paukszty

Na podstawie § 3.1 uchwały
o utworzeniu instytucji:
1.Gromadzenie
i opracowywanie materiałów
bibliotecznych
2.Prowadzenie popularyzacji
książek i czytelnictwa
3.Prowadzenie działalności
informacyjno-bibliograficznej
4.Udostępnienie zbiorów
czytelnikom na miejscu i na
zewnątrz
5.Upowszechnienie wiedzy,
kultury
Na podstawie § 7 statutu:
1. Przygotowywanie księgozbiorów
do udostępniania
2.Prowadzenie służby

ul. Browarna 7
66-120 Kargowa

Rada Miejska w Kargowej
uchwała Nr XXXV/205/06
z dnia 19 października 2006 r.
w sprawie podziału Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu
w Kargowej i utworzenia
w wyniku podziału dwóch
samorządowych instytucji
kultury (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr
105 poz. 1867)

080144946

informacyjno-bibliograficznej oraz
popularyzacja książek
i czytelnictwa
3.Współdziałanie z bibliotekami
wchodzącymi w skład
ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
w zakresie gromadzenia,
przechowywania i udostępniania
zbiorów, sporządzania
i rozpowszechniania informacji
bibliograficznej oraz
w dokształcaniu zawodowym
pracowników biblioteki
4.Doskonalenie metod i form pracy
w bibliotece
5.Współdziałanie z bibliotekami
innych sieci, instytucjami
oświatowo - wychowawczymi,
upowszechniania kultury oraz
organizacjami społecznymi
i pozarządowymi w rozwijaniu
i zaspokajaniu potrzeb
czytelniczych, oświatowych
i kulturalnych społeczeństwa

