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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem 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) 
 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWOGRODZIE 

 
Numer wpisu do rejestru: Księga Rejestrowa Nr 1 poz. 1   

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nume

r 

kolejn

ego 

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 

pełnomocnik

a 

organizatora 

dokonująceg

o wpisu 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie powstała w 1948 roku zgodnie z podejmowanymi wówczas uchwałami przez Radę Państwa w sprawie upowszechniania 

książek i czytelnictwa. Do funkcjonujących w tamtych czasach Prezydiów Rad Narodowych różnych szczebli Kancelaria Rady Państwa wysyłała stosowne Okólniki. 

Zawierały one informacje, iż Rada Państwa uchwałą z dnia 5 marca 1948 roku w sprawie upowszechniania książki i czytelnictwa w Polsce zmierza do dokonania 

prawdziwego przełomu w dziedzinie upowszechniania kultury dla zlikwidowania zacofania i ciemnoty, pozostawionych przez dotychczasowe rządy. Rada Państwa 

świadoma wagi upowszechniania książki i udostępniania jej obywatelom czyniła starania, aby utworzyć lub rozszerzyć działające sieci biblioteczne. Zgodnie z wcześniej 

przedstawionymi planami Rady Państwa w sprawie upowszechniania książki i czytelnictwa Gminna Rada Narodowa gminy Nowogród podczas posiedzenia w dniu 22 maja 
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1948 roku postanowiła jednogłośnie zaliczyć cały obszar gminy Nowogród do jednego punktu rozdzielczego książek z utworzeniem biblioteki gminnej przy Zarządzie 

Gminnym i przy uchwaleniu preliminarza budżetowego gminy na rok 1949 przewidzieć wydatną sumę na akcję biblioteczną. W myśl kolejnego Okólnika z Kancelarii Rady 

Państwa w sprawie zakładania bibliotek gminnych właściwe władze centralne przewidują w latach 1948 i 1949 zrealizowanie pełnej sieci bibliotek gminnych. Rada Państwa 

wydała nawet w tym celu specjalną instrukcję, która dotyczyła układania i zatwierdzania budżetów przez związki samorządowe na rok 1949. Gminne Rady Narodowe miały 

natomiast zdecydować, czy w danej gminie powstanie biblioteka w roku 1948 czy 1949. 

Dnia 8 września na posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej gminy Nowogród jednogłośnie uchwalono zorganizowanie biblioteki gminnej w roku 1948. Na potrzeby 

biblioteki Gminna Rada Narodowa zapewniła w budżecie odpowiednią sumę pieniędzy. Zapewniła lokal w biurze Zarządu Gminnego, dostarczyła meble na wyposażenie 

oraz przedstawiła kandydata na kierownika biblioteki gminnej. Został nim Wacław Boniecki. Zgodnie ze Sprawozdaniem z przebiegu otwarcia Gminnej Biblioteki 

Publicznej i punktów bibliotecznych na terenie Gminy Nowogród dnia 16 stycznia 1949 roku odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie 

oraz punktów bibliotecznych w miejscowości: Nowa Wieś, Ciechocin, Miliszewy, Sitno, Węgiersk. Podczas tej uroczystości mieszkańcy Nowogrodu czyli przyszli 

użytkownicy biblioteki dowiedzieli się w jakich godzinach czynna będzie biblioteka oraz poznali jej regulamin. Była również część artystyczna, która poświęcona była 

oczywiście książce. Z informacji zawartych w sprawozdaniach i pismach przychodzących wynika, że w późniejszych latach funkcjonowania biblioteki jej pracą kierowała 

Anna Pryl. Było tak do roku 1957. W sprawozdaniach za rok 1957 jako osoba kierująca biblioteką widnieje Lucyna Adamczyk. Ze sprawozdania dotyczącego czytelnictwa 

na terenie Gromady Nowogród z 1959 roku wynika, że w tym roku biblioteka posiadała cztery punkty biblioteczne: Węgiersk, Rudaw, Sitno i Macikowo. Punkty w 

Ciechocinie, Nowej Wsi i Miliszewach nie należały już do biblioteki w Nowogrodzie. Bibliotekarzem był wówczas Ireneusz Lubiński, który pracował tu do roku 1960. Jego 

obowiązki przejęła Lucyna Cipkowska. 

W roku 1961 Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie nadal posiadała cztery punkty biblioteczne. Jednak z zachowanego sprawozdania wynika, że współpraca z 

punktami bibliotecznymi była trudna, gdyż odległość od tych punktów jest od 5 do 9 km". Nie było możliwości komunikacji między punktami i biblioteką stąd też była słaba 

kontrola tych punktów bibliotecznych. Od roku 1962 w sprawozdaniach miesięcznych dotyczących liczby wypożyczeń i czytelników przestał pojawiać się punkt biblioteczny 

w Sitnie. Został on włączony w struktury innej biblioteki gminnej. Tak więc od roku 1962 Gromadzka Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie posiadała trzy stałe punkty 

biblioteczne. Stosownie do zmian administracyjnych na terenie kraju, zmieniała się liczba filii, punktów bibliotecznych należących do biblioteki w Nowogrodzie. Zgodnie ze 

sprawozdaniem biblioteki w roku 1966 posiadała ona trzy filie oraz 3 punkty biblioteczne: Rudaw, Macikowo i Węgiersk. 

W roku 1967 w bibliotece w Nowogrodzie pracę podjęła pani Ludomira Jagielska, która zastąpiła pracującą tu od połowy roku 1965 Annę Lubińską. W roku 1970 nie 

zmienił się stan punktów Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie. Nadal istniały stałe punkty w miejscowościach Węgiersk, Macikowo i Rudaw. W okresie 

letnim przybywał natomiast jeden punkt kolonijny w szkole w Nowogrodzie. W okresie wakacyjnym zwiększała się więc liczba wypożyczonych książek. Zgodnie z 

informacjami znajdującymi się w dziennikach bibliotecznych, różnych sprawozdaniach i pismach przychodzących do biblioteki do roku 1972 biblioteka w Nowogrodzie 

funkcjonowała jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Jednak w wyniku zmian administracyjnych, w roku 1972 zniesiono Gromadzkie oraz Powiatowe Rady Narodowe, a 

wprowadzono Urzędy Gminy. Bibliotekę w Nowogrodzie wraz z filiami w Gałczewku, w Ostrowitem i we Wrockach włączono do obszaru działania gminy Golub-Dobrzyń. 

Od 1973 roku biblioteka w Nowogrodzie funkcjonowała jako Biblioteka Publiczna Gminy Golub-Dobrzyń. W tym też roku Pani Ludomira, która pracowała w 

nowogrodzkiej bibliotece wyszła za mąż, zmieniła nazwisko i nazywa się Bocianowska. 

W roku 1986 biblioteka działająca w Nowogrodzie została włączona w struktury Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu. Stała się filią Nr 

wspomnianej biblioteki. W 1990 roku Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie czyli Filia nr 4 Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej w Golubiu-Dobrzyniu posiadała 3 

punkty: w klubie Ruch w Nowogrodzie, w Rudawiu i jeden punkt sezonowy w szkole w Nowogrodzie. Od lutego 1990 roku zlikwidowano klub, a tym samym i punkt 

biblioteczny. Filia nr 4 posiadała już tylko dwa punkty biblioteczne. W styczniu 1991 r. Filia Nr 4 Miejskiej i Rejonowej Biblioteki Publicznej, którą była biblioteka w 

Nowogrodzie stała się Gminną Biblioteką Publiczną Gminy Golub-Dobrzyń. Pozostałe biblioteki z terenu gminy Golub-Dobrzyń stały się jej filiami. 
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1. 07.01.1991 Gminna 

Biblioteka 

Publiczna  

w Nowogrodzie 

- Nowogród, 

87-400 Golub-

Dobrzyń 

Utworzenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej 

w Nowogrodzie 

Uchwała Nr I/2/91 

Rady Gminy z 

07.02.1991r. 

    

2. 1999 - - Nowogród 32, 

87-400 Golub-

Dobrzyń 

- - - -  

3. 26.02.2002 - 1. gromadzenie, 

opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona 

materiałów; 

2. udostępnianie zbiorów 

bibliotecznych na miejscu, 

wypożyczanie do domu oraz 

prowadzenie wypożyczeni 

międzybibliotecznych z 

uwzględnieniem szczególnie 

potrzeb dzieci, młodzieży, 

osób niepełnosprawnych; 

3. prowadzenie działalności 

informacyjno-

bibliograficznej; 

4. popularyzacja wiedzy, 

informacji, książki i 

czytelnictwa; 

5. współdziałanie z 

bibliotekami innych sieci, 

instytucjami upowszechniania 

kultury, organizacjami i 

rozwijaniu i zaspakajaniu 

potrzeb oświatowych i 

kulturowych społeczeństwa; 

6. doskonalenie form i metod 

pracy bibliotecznej 

 Organizator – Gmina 

Golub-Dobrzyń,  

 

Uchwała Nr 

XXXVIII/194/02 z 

dnia 26.02.2002 r. w 

sprawie nadania 

Statutu Gminnej 

Bibliotece Publicznej 

w Nowogrodzie 

 

- - -  

4.  27.03.2007 - -  Akt o utworzeniu – 

Uchwała Nr VI/21/07 

z dnia 27.03.2007 r. 

w sprawie powołania 

gminnej instytucji 

-  Traci moc 

uchwała Nr 

XXXVIII/194/0

2 z dnia 

26.02.2002 r. w 
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kultury pn. Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Nowogrodzie 

sprawie nadania 

Statutu Gminnej 

Bibliotece 

Publicznej w 

Nowogrodzie 

 

 

5. 2007 - - - - - Regon : 

340294248 

 

NIP : 

5030034265 

-  

6. 23.08.2007 - - - 

 

Uchwała Nr X/45/07 

z dnia 23.08.2007 r. 

w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej 

powołania gminnej 

instytucji kultury pn. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Nowogrodzie 

- - Traci moc 

uchwała Nr 

VI/21/07 z dnia 

27.03.2007 r. w 

sprawie 

powołania 

gminnej 

instytucji 

kultury pn. 

Gminna 

Biblioteka 

Publiczna w 

Nowogrodzie 

 

 

Odzyskuje moc 

uchwała Nr 

XXXVIII/194/0

2 z dnia 

26.02.2002 r. w 

sprawie nadania 

Statutu Gminnej 

Bibliotece 

Publicznej w 

Nowogrodzie 
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Dział II – Organizacja instytucji kultury 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Nume

r 

kolej

nego 

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 

Nazwa i siedziba 

wyodrębnionych 

jednostek 

organizacyjnych 

instytucji kultury i 

ich cyfrowe 

identyfikatory 

nadane w systemie 

informacji 

statystycznej 

Uwagi 

Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1. 07.01.1991 Utworzenie Gminnej 

Biblioteki Publicznej w 

Nowogrodzie 

 

Uchwała Nr I/2/91 Rady 

Gminy z 07.02.1991r. 

Kierownik GBP - Ludomira 

Bocianowska 

- - -  

2. 26.02.2002 Nadanie statutu 

 

Uchwała Nr 

XXXVIII/194/02 z dnia 

26.02.2002 r. w sprawie 

nadania Statutu Gminnej 

Bibliotece Publicznej w 

Nowogrodzie 

- - - - - 

3. 27.03.2007 Uchwała Nr VI/21/07 z 

dnia 27.03.2007 r. w 

sprawie powołania 

gminnej instytucji 

kultury pn. Gminna 

Biblioteka Publiczna w 

Nowogrodzie 

- - - Traci moc uchwała Nr 

XXXVIII/194/02 z 

dnia 26.02.2002 r. w 

sprawie nadania 

Statutu Gminnej 

Bibliotece Publicznej 

w Nowogrodzie 

 

 23.08.2007 Uchwała Nr X/45/07 z 

dnia 23.08.2007 r. w 

sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej 

- - - Traci moc uchwała Nr 

VI/21/07 z dnia 

27.03.2007 r. w 

sprawie powołania 
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powołania gminnej 

instytucji kultury pn. 

Gminna Biblioteka 

Publiczna w 

Nowogrodzie 

gminnej instytucji 

kultury pn. Gminna 

Biblioteka Publiczna 

w Nowogrodzie 

 

 

Odzyskuje moc 

uchwała Nr 

XXXVIII/194/02 z 

dnia 26.02.2002 r. w 

sprawie nadania 

Statutu Gminnej 

Bibliotece Publicznej 

w Nowogrodzie 

 

4. 01.04.2007 Umowa o pracę p.o. kierownika GBP- Daria 

Tylicka 

Anita Białkowska - -  

5. 01.12.2009 Zarządzenie Nr 56/09 

Wójta Gminy Golub-

Dobrzyń z dnia 

1.12.2009 roku w 

sprawie zatrudnienia 

kierownika Gminnej 

Biblioteki Publicznej w 

Nowogrodzie  

Kierownik GBP- Daria Tylicka - - -  

 

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. 17.01.2008 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2007 z dnia 17.01.2008 r. 

- -  

2. 12.02.2009 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2008 z dnia 12.02.2009 r. 

- -  

3. 8.03.2010 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2009 z dnia 8.03.2010 r. 

- -  

4. 7.03.2011 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za - -  
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2010 z dnia 7.03.2011 r. 

5. 7.03.2012 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2011 z dnia 7.03.2012 r. 

- -  

6. 31.03.2013 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2012 z dnia 31.03.2013 r. 

- -  

7. 31.03.2014 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2013 z dnia 31.03.2014 r. 

- -  

8. 31.03.2014 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2014 z dnia 2.03.2015 r. 

- -  

9. 2.03.2015 r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2015 z dnia 7.03.2016 r. 

- -  

10. 28.02.2017  r. Złożono Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie z wykonania budżetu za 

2016 z dnia 28.02.2017  r. 

- -  

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi 

Imię i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 
1.      
2.      

 

 

 

 

 

 

 

 - Wpis nieaktualny 

 

 

 


