
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

prowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. 
w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189). 

 

CENTRUM KULTURY „KŁOBUK” W MIKOŁAJKACH 

 
Numer wpisu do rejestru kultury: 5 
 
 

 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 
instytucje 
kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji 
kultury 

nadany w 
systemie 

informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu 

1 05.04.2012 Centrum 
Kultury 
„Kłobuk” w 
Mikołajkach 
CK 
„Kłobuk” 

upowszechnianie 
kultury, 
czytelnictwa 

ul. 
Kolejowa 6 
11-730 
Mikołajki 

Gmina Mikołajki 
 
Uchwała Nr IV/38/95 
Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 28 
czerwca 1995 r.  
w sprawie utworzenia 
zakładu budżetowego p.n. 
Dom Kultury „Kłobuk” w 
Mikołajkach 

 
Uchwala Nr II/29/99 
Rady Miejskiej w 

_______ REGON 
790676292 
NIP  
742-18-57-
546 

Wpisu 
dokonano w 
związku z 
utworzeniem  
Księgi 
rejestrowej 
instytucji 
kultury na 
podstawie 
rozp. 
Ministra Ki 
DN. Opis 
jednostek 
przed 

Joanna 
Wróbel 



Mikołajkach z dnia 13 
marca 1999 roku  
w sprawie połączenia 
instytucji kultury  
 
Uchwała Nr 
IX/127/2003 Rady 
Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 
8.12.2003  
w sprawie wyłączenia ze 
struktury CKiS „Kłobuk” 
w Mikołajkach działu 
sportu i nadanie centrum 
nowego statutu 

podziałem w 
poprzednim 
rejestrze. 

          
          
          
 

 
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 
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. 05.04.2013 Uchwała Nr 
IX/127/2003 Rady 
Miejskiej w 

Jarosław Puszko 
(od 23.05.2011) 

______________ ___________ Wpisu dokonano w 
związku z 
utworzeniem  Księgi 
rejestrowej instytucji 

Joanna Wróbel 



Mikołajkach z dnia 
8.12.2003 w sprawie 
wyłączenia ze struktury 
CKiS „Kłobuk” w 
Mikołajkach działu sportu 
i nadanie centrum nowego 
statutu 

kultury na podstawie 
rozp. Ministra Ki 
DN. Opis jednostek 
przed podziałem oraz 
informacja o osobach 
zajmujących 
stanowisko dyrektora 
- w poprzednim 
rejestrze. 

2.  17.07.2013 Uchwała Nr 
XXX/421/2013 
Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 
15.05.2013 w sprawie 
nadania nowego statutu 
Centrum Kultury 
„Kłobuk” w Mikołajkach 
Dz. Urz. Woj. Warmiń.-
Mazur. z dn. 16.07.2013 
poz. 2297 

Jarosław Puszko 
 

___________ ___________ Wpisu dokonano w 
związku z nadaniem 
jednostce nowego 
statutu 

Joanna Wróbel 

3.  11.04.2014 Uchwała Nr 
XXXIX/568/2014 
Rady Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 
31.03.2014 w sprawie 
częściowej zmiany 
Uchwały Nr 
XXX/421/2013 RM w 
Mikołajkach z dn. 
15.05.2013 r. w sprawie 
nadania nowego statutu 
Centrum Kultury 
„Kłobuk” w Mikołajkach 
Dz. Urz. Woj. Warmińsko 
– Mazurskiego z dn. 
10.04.2014 poz. 1549 

Jarosław Puszko ____________ ____________ Wpisu dokonano w 
związku ze zmianą w 
statucie 

Joanna Wróbel 

4. 01.07.2016 Uchwała Nr 
XV/104/2016 Rady 
Miejskiej w 
Mikołajkach z dnia 

Jarosław Puszko ______________ ______________ Wpisu dokonano w 
związku ze zmianą w 
statucie 

Joanna Wróbel 



28.06.2016 w sprawie 
częściowej zmiany 
Uchwały Nr 
XXX/421/2013 Rady 
Miejskiej w Mikołajkach 
z dn. 15.05.2013 w 
sprawie nadania nowego 
Statutu Centrum Kultury 
„Kłobuk” w Mikołajkach  
Dz. Urz. Woj. Warm. – 
Mazurskiego z dnia 
12.07.2016 poz. 2879) 

 

 
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. 05.04.2013 Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 
rok. 

_______________ Wpisu dokonano w związku z 
utworzeniem  Księgi rejestrowej 
instytucji kultury na podstawie rozp. 
Ministra Ki DN. 

Joanna Wróbel 

2. 20.01.2014 Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 
rok. 

 _________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

3. 05.02.2015 Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 
rok. 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

4.  01.02.2016 Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 
rok. 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

5. 08.02.2017 Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 
rok 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

6. 07.02.2018 Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 
rok 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

7. 23.01.2019 Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 
rok 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 



8. 04.02.2020 Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 
rok 

__________________ Wpisu dokonano w związku ze 
złożeniem sprawozdania 

Joanna Wróbel 

 

 
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 

      
      
      
 

  

 

 - wpis nieaktualny 

 


