
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)  

 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 

Numer wpisu do rejestru: 3 
 

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 

organizato
r wspólnie 
prowadzi 
instytucję 
kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji kultury 
nadany w systemie 

informacji 
statystycznej 

uwagi 

Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego wpisu 

1. 14.10.2013r. 

Miejski 
Ośrodek 
Kultury, 
Sportu i 

Rekreacji 
w 

Chojnowie 

Organizowanie imprez 
kulturalnych i 
rekreacyjnych 
integrujących 
społeczeństwo miasta; 
organizowanie różnych 
usług dla ludności w 
zakresie kultury, sportu i 
rekreacji; tworzenie 
warunków dla rozwoju 
amatorskiego ruchu w 
dziedzinie kultury, sportu i 
rekreacji; tworzenie 
warunków dla rozwoju 
folkloru oraz rękodzieła 
ludowego i artystycznego; 
prowadzenie działalności 
kinematograficznej; 
prowadzenie działalności 
kulturalno-oświatowej, 
sportowo-rekreacyjnej 
wśród dzieci i młodzieży; 
organizowanie imprez 
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własnych i zleconych, 
propagujących zdrowy styl 
życia; prowadzenie innej 
działalności oraz 
sponsoringu celem 
uzyskania dodatkowych 
środków na realizacje 
zadań programowych; 
tworzenie, utrzymywanie i 
zarzadzanie obiektami i 
urządzeniami sportowymi 
oraz terenami 
rekreacyjnymi 
stanowiącymi mienie 
komunalne.   

 

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 zastęp- 

ców 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 orga-

nizacyjnych 
instytucji kultury i 

ich cyfrowe 
identyfikatory 

nadane w systemie 
informacji 

statystycznej 

Uwagi 

Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 

wpisu 

1. 14.10.2013r.  Statut złożono 
01.07.2008r.  Stanisław Horodecki - - - Mirosława 

Kamińska 
 

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. 14.10.2013 r.  Bilans za 2012 r. złożono dnia 28.03.2013r.  Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 



2. 26.03.2014 r. Bilans za 2013 r. złożono dnia 26.03.2014 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

3. 31.03.2015r. Bilans za 2014 r. złożono dnia 25.03.2015 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

4. 31.03.2016r. Bilans za 2015 r. złożono dnia 29.03.2016 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

5. 31.03.2017 r.  Bilans za 2016 r. złożono dnia 31.03.2017 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

6. 30.03.2018 r.  Bilans za 2017 r. złożono dnia 30.03.2018 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

7. 29.03.2019 r.  Bilans za 2018 r. złożono dnia 29.03.2019 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

8. 31.03.2020 r. Bilans za 2019 r. złożono dnia 31.03.2020 r. Brak obciążeń - Mirosława 
Kamińska 

 

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 

      

 



                       
                    
       Wpis nieaktualny        

 


