
Zarządzenie Nr 209/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 25 października 2016 r.  

 
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów 

w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  
o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. 
zm.) oraz § 8  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 
2012 r.  w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U.  
z 2012 r., poz. 189) zarządzam, co następuje:  
 

§1. Upoważniam Panią Grażynę Anioł – inspektora ds. obsługi biura rady gminy i spraw 

organizacyjnych Urzędu Gminy Sieroszewice do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz 

wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice.  

 

§2. 1. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony.  

2. Upoważnienie może być zmienione lub odwołane w każdym czasie. 

3. Upoważnienie wygasa w przypadku ustania stosunku pracy.  

 

§3. Traci moc zarządzenie Nr 391/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 czerwca 2014 r.  
w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów  
w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice. 
 

 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Zarządzenia  Nr 209/2016 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia października 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów  
w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice 

 

 

Zarządzenie podejmuje się na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U.  

z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz § 8  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r.  w sprawie sposobu prowadzenia i udostępnienia 

rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189).   

Zgodnie z zapisem zawartym w §8 rozporządzenia - prowadzenie i udostępnienie 

rejestru instytucji kultury tj. dokonywanie wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów  

w rejestrze dokonuje osoba upoważniona przez organizatora. 

W związku z ustaniem stosunku pracy osoby upoważnionej  do  dokonywania wpisów, 

zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Sieroszewice należy 

zmienić upoważnienie. 

W związku z powyższym wydanie zarządzenia jest uzasadnione.  

 

 


