Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Numer wpisu do rejestru: BO 4011/6/95/12

Dział I- Oznaczenie instytucji kultury
1

2

3

4

5

Numer kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Pełna i skrócona
nazwa instytucji
kultury

Przedmiot
działalności
instytucji kultury

Siedziba i adres
instytucji kultury

Gromadzenie i
trwała ochrona
dóbr naturalnego
i kulturalnego
dziedzictwa
ludzkości o

Ul. Plac Zamkowy
1, 11-400 Kętrzyn

1.

04.06.2012 r.

Muzeum im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego

6

8

9

10

Oznaczenie
Nazwa podmiotu z
organizatora i
którym
aktu o utworzeniu
organizator
instytucji kultury wspólnie prowadzi
instytucję kultury

Cyfrowy
identyfikator
instytucji kultury
nadany w
systemie
informacji
statystycznej

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Organ
załoŜycielskiGmina Miejska
Kętrzyn

NIP: 7421033839

Uchwała Nr

7

nie dotyczy

REGON:
001323780

nie dotyczy

Leszek Czołba

X/67/94 Rady
Miejskiej w
Kętrzynie z dnia
28 grudnia 1994
r. w sprawie
podziału
Kętrzyńskiego
Ośrodka Kultury i
Rekreacji w
Kętrzynie zmiana
Uchwała Nr
XII/77/95 Rady
Miejskiej w
Kętrzynie z dnia
15 marca 1995 r.
o zmianie
uchwały nr
X/67/1994 r.
Rady Miejskiej w
Kętrzynie z dnia
28.12.1994 r. w
sprawie podziału
Kętrzyńskiego
Ośrodka Kultury i
Rekreacji w
Kętrzynie

charakterze
materialnym i
niematerialnym,
gromadzenie
zbiorów,
upowszechnianie
podstawowych
wartości historii,
nauki i kultury
polskiej oraz
światowej,
umoŜliwienie
korzystania ze
zgromadzonych
zbiorów.

2.

17.09.2012 r.

-

-

-

-

-

-

-

Iwona KubiakPiotrowska

Dział II – Organizacja instytucji kultury
1

2

3

Numer kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o
złoŜeniu do
rejestru statutu

1.

04.06.2012 r.

2.

17.09.2012 r.

4

5

Imię i nazwisko
Imiona i nazwiska
dyrektora instytucji
pełnomocników
kultur i jego
instytucji kultury
zastępców lub
uprawnionych do
oznaczenie osoby
dokonywania
fizycznej lub prawnej,
czynności
której powierzono
prawnych w
zarządzanie
imieniu instytucji
oraz zakres ich
instytucją kultury
upowaŜnień

6

7

8

Nazwa oraz
siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury
i ich cyfrowe
identyfikatory
nadane w
systemie
informacji
statystyczne

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu

Uchwała
Nr
LI/276/09 Rady
Miejskiej
w
Kętrzynie z dnia
27 sierpnia 2009
r.
o
zmianie
uchwały
Nr
XXXIV/249/2001
Rady Miejskiej w
Kętrzynie z dnia
8 marca 2001 r.
w
sprawie
nadania Statutu
Muzeum
im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego w
Kętrzynie

Mellin- nie dotyczy
Izabela
Mellin- Izabela
Wyczółkowska
– Wyczółkowska
Uchwała
Nr
CV/179/96 Zarządu
Miasta Kętrzyn z dnia
5 kwietnia 1996 r. o
powołaniu Dyrektora
Muzeum
im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego
w
Kętrzynie

-

-

-

nie dotyczy

Leszek Czołba

-

Iwona
KubiakPiotrowska

Dział III – Mienie instytucji kultury
1

2

3

4

5

6

Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu, daty
kolejnych zmian

Informacja o
złoŜeniu do
rejestru
rocznego
sprawozdania
finansowego

Informacja o
obciąŜeniu środków
trwałych instytucji
kultury ograniczonymi
prawami rzeczowymi

Uwagi

Imię i nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpis

1.

04.06.2012 r.

Do 31 marca
roku bieŜącego
za rok poprzedni
Zarządzenie Nr
108/2012
Burmistrza
Miasta Kętrzyn z
dnia 25 maja
2012
r.
w
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego,
składającego się
z
bilansu,
rachunku
zysków i strat,
informacji
dodatkowej
za
rok 2011 r.

Zarządzenie
Nr nie dotyczy
588/2011 Burmistrza
Miasta Kętrzyn z dnia
19 grudnia 2011 r. w
sprawie
obciąŜenia
ograniczonym prawem
rzeczowymuŜytkowaniem
nieruchomości
połoŜonej w Kętrzynie
przy Placu Zamkowym
1 na rzecz Muzeum
im.
Wojciecha
Kętrzyńskiego
w
Kętrzynie.
Umowa
ustanawiająca prawo
uŜytkowania
na
nieruchomości
zawarta
w
dniu
10.01.2012 r.

Leszek Czołba

2.

17.09.2012 r.

-

-

Iwona KubiakPiotrowska

-

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

1.

04.06.2012 r.

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotycz

Leszek Czołba

2.

17.09.2012 r.

-

-

-

Iwona
KubiakPiotrowska

Sporządził: Anna Abramowicz

