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01/1991 17.06.1991 r. 
Gminna Biblioteka 

Publiczna w Łukcie 
 

Łukta 

ul. Kościelna 2B 

14-105 Łukta 

Gmina Łukta  

Z datą nadania 

statutu jednostki 

zgodnie z uchwałą 

nr XII/76/91 Rady 

Gminy Łukta z dnia 

13.06.1991 r.               

w sprawie statutu 

Gminnej Biblioteki 

Publicznej                

w Łukcie)  

Uchwała nr XII/76/91 Rady Gminy 

Łukta z dnia 13.06.1991 r. w sprawie 

statutu Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Łukcie, zmieniona Uchwałą nr 

XXXIV/286/2006 Rady Gminy Łukta  

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

zmiany formy organizacyjnej 

działalności kulturalnej prowadzonej 

przez Gminę Łukta, zmieniona 

Uchwałą nr XXXV/294/2006 Rady 

Gminy Łukta z dnia 25 maja 2006 r. 

zmieniającą uchwałę nr 

XXXIV/286/2006  Rady Gminy Łukta 

w sprawie zmiany formy organizacyjnej 

działalności kulturalnej prowadzonej 

przez Gminę Łukta w części dotyczącej 

Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej, 

zmieniona Uchwałą nr XVII/107/2008 

Rady Gminy Łukta z dnia 27 lutego 

2008 r. zmieniającą uchwałę  nr  

XXXIV/286/2006 Rady Gminy Łukta 

w sprawie zmiany formy organizacyjnej 

działalności kulturalnej prowadzonej 

przez Gminę Łukta w części dotyczącej 

Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej, 

zmieniona Uchwałą nr 

XXXVI/201/2009 Rady Gminy Łukta     

z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie 

zmiany statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Łukcie, stanowiącego 

załącznik nr 2 do uchwały  

XXXIV/286/2006 Rady Gminy Łukta     

z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 

zmiany formy organizacyjnej 

działalności kulturalnej prowadzonej 

przez Gminę Łukta, zmieniona 



Uchwałą nr XX/108/2012 Rady Gminy 

Łukta z dnia 26 czerwca 2012 r. w 

sprawie zmiany Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Łukcie. 

02/2012 01.10.2012 r. 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Łukcie 
GOK 

Łukta 

ul. Kościelna 2B 

14-105 Łukta 

Gmina Łukta  

Uchwała nr 

XX/107/2012 Rady 

Gminy Łukta z dnia 

26.06.2012 r.            

w sprawie 

utworzenia 

Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie 

Uchwała nr XX/107/2012 Rady Gminy 

Łukta z dnia 26.06.2012 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury              

w Łukcie (Statut Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łukcie do uchwały nr 

XX/107/2012 Rady Gminy Łukta               

z dnia 26.06.2012 r.) 



 

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, dla których organizatorem jest Gmina Łukta 
 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łukta, jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku                        

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), na podstawie Rozporządzenia 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). 

 

1. Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. 

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa. Rejestr aktualny na 

dzień 01.10.2012 r. 

 

Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury 

Rejestr prowadzi: Urząd Gminy Łukta 

          Sekretarz Gminy Łukta – Jolanta Górecka 

          ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta 

          tel. 89-647-50-07 wew. 34 

 

Sposób udostępniania informacji:   

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez: 

1) otwarty dostęp do zawartości rejestru, 

2) wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej. 

2. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji 

Publicznej organizatora.  

3. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury. 

4. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. 

5. Odpisy są opatrywane datą, pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która je sporządziła, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. 

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się 

osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. 

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego. 

 



Opłata skarbowa: Zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) – wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie 

skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. 


