KSIĘGA REJESTROWA
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W
OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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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
nadany
w systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

1.

10.11.1995 r.

Biuro Wystaw
Artystycznych
BWA

Upowszechnianie
współczesnych sztuk
plastycznych

Ostrowiec Św.
ul. Siennieńska 54

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
Uchwała Nr XXIV/188/95
Rady Miejskiej
w Ostrowcu
Świętokrzyskim
z dnia 9.11.1995 r.
w sprawie utworzenia
instytucji kultury pn.
Biuro Wystaw
Artystycznych

290610512

-

10.11.1995 r.

Dział II – Organizacja instytucji kultury

1

2

3

4

5

6

7

8

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
kultury oraz zakres ich
upoważnień

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

1.

1.03.2007 r.

Uchwała Nr XXIX/448/2000 Rady
Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 24.08.2000 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu
dla Biura Wystaw Artystycznych
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dyrektor
mgr Jolanta Chwałek

-

-

-

Grażyna
Okupińska

2.

25.09.2012 r.

Uchwała Nr XXXV/469/2009 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie
nadania statutu dla Biura Wystaw
Artystycznych w Ostrowcu
Świętokrzyskim

j.w.

Regina Zdonek
Główna Księgowa BWA
Pełnomocnictwo do
prowadzenia podczas
nieobecności Dyrektora
wszelkich spraw
merytorycznych i majątkowych
wynikających z zakresu
działania BWA za wyjątkiem:
- nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości
- zawierania umów o podjęciu
inwestycji i remontów
kapitalnych
- innych zobowiązań nie
znajdujących pokrycia w planie
finansowym BWA

-

-

Grażyna
Okupińska

3.

27.01.2016 r.

Wniosek Dyrektora BWA
z dnia 20.01.2016 r. o:
1. wycofaniu pełnomocnictwa do
dokonywania czynności prawnych dla
Pani Reginy Zdonek

j.w.

Agnieszka Szmalec
Główna Księgowa BWA
Pełnomocnictwo do
prowadzenia podczas
nieobecności Dyrektora

-

-

Grażyna
Okupińska

2. o wpisanie pełnomocnictwa dla
głównej księgowej BWA

wszelkich spraw majątkowych
wynikających z zakresu
działania BWA za wyjątkiem:
- nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości
- zawierania umów o podjęciu
inwestycji i remontów
kapitalnych
- innych zobowiązań nie
znajdujących pokrycia w planie
finansowym BWA

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.

23.03.2012 r.

Wg załączonego bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Nie podlegają obciążeniu

Uchwała rady Miasta Ostrowca
świętokrzyskiego Nr XXIV/64/2012
z dnia 30.03.2012 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011 r.
przedstawionego przez BWA

Grażyna Okupińska

2.

25.04.2013 r.

Wg załączonego bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr III/337/2013 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 27.05.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. oraz sposobu
podziału wyniku finansowego netto
BWA w O-cu Św.

Grażyna Okupińska

3.

28.03.2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru bilansu na dzień
31 grudnia 2013 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr III/294/2014 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 21.05.2014 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2013 rok oraz sposobu
pokrycia wyniku finansowego netto
BWA w O-cu Św

Grażyna Okupińska

4.

17.06.2015 r.

Bilans, rachunek strat i zysków oraz informacja
dodatkowa za 2014 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr IV/283/2015 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 10.06.2015 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2014 rok oraz pokrycia
wyniku finansowego BWA w O-cu Św

Grażyna Okupińska

5.

31.03.2016 r.

Informacja o złożeniu do rejestru bilansu, rachunku
zysku i strat oraz informacji dodatkowej za 2015 r.

Nie podlegają obciążeniu

6.

28.03.2017 r.

Informacja o złożeniu do rejestru bilansu, rachunku
zysku i strat oraz informacji dodatkowej za 2016 rok

Nie podlegają obciążeniu

7.

27.03.2018 r.

Bilans, rachunek zysku i strat oraz informacja
dodatkowa za 2017 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr IV/311/2016 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 14.06.2016 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego netto BWA
w O-cu Św.
Zarządzenie Nr IV/331/2017 Prezydenta
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30.06.2017 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2016 r. ora pokrycia
wyniku finansowego netto BWA
w Ostrowcu Św.

Grażyna Okupińska

Grażyna Okupińska

Grażyna Okupińska

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
1

2

3

4

5

6

Numer kolejny
wpisu

Data wpisu, daty kolejnych
zmian

Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji
instytucji kultury

Imię i nazwisko likwidatora

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego wpisu

