KSIĘGA REJESTROWA
MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY
W
OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury
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4
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6
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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.

17.01.2005 r.

Miejskie Centrum
Kultury w Ostrowcu
Świętokrzyskim
MCK Ostrowiec Św.

realizacja zadań
w dziedzinie wychowania,
edukacji
i upowszechniania kultury

Ostrowiec Św.
ul. Siennieńska 54

Gmina Ostrowiec
Świętokrzyski
Uchwała Nr IV/19/84
Miejskiej Rady
Narodowej
w Ostrowcu Św.
z dnia 20 XI 1984 r.
w sprawie powołania
Miejskiego Centrum
Kultury

001162220

Marzena
Dębniak

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.

14.07.2011 r.

Wniosek Dyrektora MCK
z dnia 14.07.2011 r.
o wpisanie
pełnomocnictwa głównej
księgowej

Dyrektor
mgr Elżbieta Baran

Halina Zamilska
główna księgowa MCK
Pełnomocnictwo do
prowadzenia podczas
nieobecności w pracy
Dyrektora spraw wynikających
z zakresu działania MCK
z wyłączeniem:
1) nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości
2) zawierania umów o podjęciu
inwestycji i remontach
kapitalnych
3) innych zobowiązań nie
znajdujących pokrycia w planie
działalności MCK

-

-

Grażyna
Okupińska

2.

25.09.2012 r.

Uchwała
Nr XXXV/471/2009 Rady
Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia
30.03.2009 r. w sprawie
nadania statutu
Miejskiemu Centrum
Kultury w Ostrowcu
Świętokrzyskim

j.w.

j.w.

-

-

Grażyna
Okupińska

3.

28.10.2013 r.

Wniosek Dyrektora MCK
z dnia 28.10.2013 r.
o wpisanie
pełnomocnictwa
Z-cy Dyrektora
ds. inwestycyjnych

j.w.

Zuzanna Turczyńska
Z-ca Dyrektora
ds. inwestycyjnych
Pełnomocnictwo do
prowadzenia podczas
nieobecności Dyrektora MCK
wszelkich spraw majątkowych
wynikających z zakresu
działalności MCK, w tym
nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości,
zawierania umów o podjęciu
inwestycji i remontach
kapitalnych, z wyłączeniem
zobowiązań nie znajdujących
się w planie działalności MCK.
Pełnomocnictwo zostało
udzielone na czas nieokreślony
i obejmuje reprezentowanie
MCK przed sądami, organami
administracji państwowej,
samorządowej oraz innymi
organami i urzędami, z prawem
udzielania dalszych
pełnomocnictw

-

-

Grażyna
Okupińska

4.

1.10.2015 r.

Wniosek Dyrektora MCK
z dnia 1.10.2015 r. o
wpisanie pełnomocnictwa
głównej księgowej

j.w.

Agnieszka Szmalec
główna księgowa MCK
Pełnomocnictwo do
prowadzenia podczas
nieobecności Dyrektora MCK
spraw wynikających z zakresu
działania MCK z wyłączeniem:
1. nabywania, zbywania i
obciążania nieruchomości
2. zawierania umów o podjęciu
inwestycji i remontach
kapitalnych
3. zatrudniania i zwalniania
pracowników
4. podejmowania innych
zobowiązań nie znajdujących
pokrycia w działalności MCK

-

Wniosek Dyrektora
MCK z dnia
6.12.2016 r. dot.
odwołania
pełnomocnictwa dla
p.A.Szmalec
z dniem 6.12.2016 r.

Grażyna
Okupińska

5.

6.12.2016 r.

Wniosek Dyrektora MCK
o umieszczenie w rejestrze
zastępcy dyrektora MCK

j.w.

Marek Cichosz
Zastępca Dyrektora MCK
Pełnomocnictwo z dnia
6.12.2016 r. do prowadzenia
podczas nieobecności
Dyrektora MCK wszelkich
spraw wynikających z
działalności MCK, z prawem
zwalniania i zatrudniania
pracowników, nabywania,
zbywania i obciążania
nieruchomości, zawierania
umów o podjęciu inwestycji i
remontach kapitalnych.
Pełnomocnictwo zostało
udzielone na czas nieokreślony
i obejmuje reprezentowanie
MCK przed sądami, organami
administracji państwowej,
samorządowej oraz innymi
organami i urzędami, bez
prawa udzielania dalszych
pełnomocnictw.

-

-

Grażyna
Okupińska

6.

31.05.2017 r.

Zmiana wpisu w rejestrze
dokona z urzędu na
podstawie §6 ust.2
rozporządzenia Ministra
Kultury i dziedzictwa
Narodowego z dnia
26.01.2012 nr. W sprawie
prowadzenia i
udostępnienia rejestru
instytucji kultury
(Dz.U. z 2012 r. poz. 189)

p.o. Dyrektora
Marek Cichosz

Zmiana na stanowiska
dyrektora z uwagi na
odwołanie dyrektora
Elżbiety Baran –
Zarządzenie Nr IV/252/107
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia
18.05.2017 r. w sprawie
odwołania dyrektora MCK
w Ostrowcu Św.

-

Zarządzenie
Nr IV/253/2017
Prezydenta Miasta
Ostrowca
Świętokrzyskiego z
dnia 19.05.2017 r. w
sprawie powierzenia
pełnienia
obowiązków
dyrektora MCK
w Ostrowcu Św.

Grażyna
Okupińska

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.

2.04.2012 r.

Wg załączonego bilansu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Nie podlegają obciążeniu

Uchwała Nr XXIV/63/2012 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za
2011 r. przedstawionego przez MCK

Grażyna Okupińska

2.

20.03.2013 r.

Wg załączonego bilansu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr III/338/2013
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego
z dnia 27.05.2013 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2012 r. oraz sposobu
pokrycia wyniku finansowego netto
MCK w O-cu Św.

Grażyna Okupińska

3.

24.03.2014 r.

Informacja o złożeniu do rejestru sprawozdania finansowego za
2013 r.

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr III/293/2014
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 21.05.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2013
rok oraz sposobu pokrycia wyniku
finansowego netto MCK w O-cu Św

Grażyna Okupińska

4.

24.03.2015 r.

Sprawozdanie za 2014 r. obejmujące: bilans, rachunek zysków
i strat, informację dodatkową

Nie podlegają obciążeniu

Zarządzenie Nr IV/282/2015
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 10.06.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2014
rok oraz pokrycia wyniku

Grażyna Okupińska

finansowego MCK w O-cu Św.

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/310/2016
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2016 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego netto
MCK w O-cu Św.
Zarządzenie Nr IV/330/2017
Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 30.06.2017 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2016 r.
ora pokrycia wyniku finansowego
netto MCK 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

