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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

GALERIA MIEJSKA BWA w BYDGOSZCZY 

Numer wpisu do rejestru : 1 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data 

wpisu, 

daty kolej-

nych 

zmian 

Pełna i skró-

cona nazwa 

instytucji kul-

tury 

Przedmiot działalności in-

stytucji kultury 

Siedziba i adres 

instytucji kul-

tury 

Oznaczenie orga-

nizatora i aktu 

utworzenia insty-

tucji kultury 

Nazwa podmiotu, 

z którym organi-

zator wspólnie 

prowadzi instytu-

cję kultury 

Cyfrowy identyfi-

kator instytucji 

kultury nadany w 

systemie informa-

cji statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko peł-

nomocnika organiza-

tora dokonującego 

wpisu 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

21.05.2012 

 

 

 

 

Galeria  

Miejska bwa 

w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

Galeria jest instytucją kul-

tury, której przedmiotem 

jest działalność wysta-

wiennicza, promocyjna  

i popularyzatorska  

oraz szeroko pojęta eduka-

cja kulturalna. 

 

85-006  

Bydgoszcz  

ul. Gdańska 20 

Miasto Bydgoszcz 

Akt o utworzeniu 

instytucji – doku-

ment o utworze-

niu Oddziału w 

Bydgoszczy Cen-

tralnego Biura 

Wystaw Arty-

stycznych w War-

szawie z dn. 

1.08.1949 r.  

- 092559075 - Magdalena Zdończyk 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3.04.2013 Galeria  

Miejska bwa 

w Bydgoszczy 

Galeria jest instytucją kul-

tury, której celem jest pre-

zentacja szeroko pojętych 

działań w zakresie sztuk 

wizualnych. 

- - - - - Magdalena Zdończyk 
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 Dział II – Organizacja instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty kolej-

nych zmian 

Informacja o złożeniu do rejestru 

statutu 

Imię i nazwisko dyrek-

tora instytucji kultury i 

jego zastępców lub 

osoby fizycznej lub 

prawnej, której powie-

rzono zarządzanie in-

stytucją kultury 

Imiona i nazwiska peł-

nomocników instytucji 

kultury uprawnionych 

do dokonywania czyn-

ności prawnych w 

imieniu instytucji oraz 

zakres ich uprawnień 

Nazwa oraz sie-

dziba wyodrębnio-

nych jednostek or-

ganizacyjnych in-

stytucji kultury i 

ich cyfrowe identy-

fikatory nadane w 

systemie informa-

cji statystycznej  

Uwagi Imię i nazwisko pełno-

mocnika organizatora do-

konującego wpisu 

1. 21 .05.2012 Złożono statut zatwierdzony przez 

organ założycielski – Uchwała Nr 

XXXVI/507/08 Rady Miasta Byd-

goszczy z dnia 24.09.2008 r.  

w sprawie nadania statutu Galerii 

Miejskiej bwa w Bydgoszczy, 

zmieniona Uchwałą Nr XI/101/11 

Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 

kwietnia 2011 roku w sprawie 

zmiany statutu Galerii Miejskiej 

bwa w Bydgoszczy. 

Dyrektor  

Wacław Kuczma 

- (wpis nieaktualny) 

- 092559075 - Magdalena Zdończyk 

2. 3.04.2013 Złożono statut zatwierdzony przez 

organ założycielski – Uchwała Nr 

XXXVIII/810/13 Rady Miasta 

Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 

roku w sprawie nadania statutu Ga-

lerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - - - Magdalena Zdończyk 

3. 22.03.2016 - p.o. dyrektora  

Ewa Szubarga 

- (wpis nieaktualny) 

- - Zarządzenie Nr 

164/2016 Prezy-

denta Miasta Byd-

goszczy z dnia 

22.03.2016  r. w 

sprawie powierze-

nia obowiązków 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w 

Bydgoszczy 

Magdalena Zdończyk 
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4. 30.06.2016 - Dyrektor  

Karolina  

Leśnik-Patelczyk 

- - Zarządzenie nr 

338/2016 Prezy-

denta Miasta Byd-

goszczy z dnia 

30.06.2016  r. w 

sprawie powołania 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w 

Bydgoszczy 

- (wpis nieaktu-

alny).  
Zarządzenie nr 

449/2019 Prezy-

denta Miasta Byd-

goszczy z dnia 

13.06.2019  r. w 

sprawie powołania 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w 

Bydgoszczy. 

Magdalena Zdończyk 

5. 12.02.2020 - - Ewa Szubarga (Kie-

rownik Działu Admi-

nistracyjno-Technicz-

nego) – pełnomocnic-

two do zastępowania 

podczas nieobecności 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w Byd-

goszczy, w zakresie 

zarządzania Galerią 

oraz reprezentowania 

jej na zewnątrz. 

- (wpis nieaktualny). 

 Zarządzenie Nr 3 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w 

Bydgoszczy z dnia 

11 lutego 2020 

roku. 

Magdalena Zdończyk 
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6. 12.02.2020   Tomasz Zieliński 

(Starszy Asystent) – 

pełnomocnictwo do 

zastępowania podczas 

nieobecności Dyrek-

tora Galerii Miejskiej 

bwa w Bydgoszczy, w 

zakresie zarządzania 

Galerią oraz reprezen-

towania jej na ze-

wnątrz. 

- (wpis nieaktualny). 

 Zarządzenie Nr 3 

Dyrektora Galerii 

Miejskiej bwa w 

Bydgoszczy z dnia 

11 lutego 2020 

roku. 

Magdalena Zdończyk 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty kolej-

nych zmian 

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego        Informacja o obciążeniu środków 

trwałych instytucji kultury ograni-

czonymi prawami rzeczowymi 

Uwagi Imię i nazwisko pełno-

mocnika organizatora 

dokonującego wpisu 

1. 21 .05.2012 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2010 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 510/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .06.2011 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego Galerii Miejskiej bwa.  

- - Magdalena Zdończyk 

2. 17.12.2012 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2011 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 431/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 .06.2012 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2011roku za okres  01.01.2011 

roku do dnia 31.12.2011 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

3. 26.06.2013 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2012 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 370/2013 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 .06.2013 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 roku za okres  01.01.2012 

roku do dnia 31.12.2012 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

4. 3.06.2014 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2013 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 306/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .05.2014 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2013 roku za okres  01.01.2013 

roku do dnia 31.12.2013 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

5. 18.06.2015 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2014 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 309/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 .05.2015 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 roku za okres  01.01.2014 

roku do dnia 31.12.2014 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 
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6. 6.06.2016 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2015 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 281/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2015 roku za okres 01.01.2015 

roku do dnia 31.12.2015 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

7. 15.05.2017 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2016 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 280/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2016 roku za okres 01.01.2016 

roku do dnia 31.12.2016 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

8. 18.04.2018 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2017 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 217/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2017 roku za okres 01.01.2017 

roku do dnia 31.12.2017 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

9. 13.05.2019 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2018 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2018 roku za okres 01.01.2018 

roku do dnia 31.12.2018 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

10. 25.06.2020 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2019 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 352/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2019 roku za okres 01.01.2019 

roku do dnia 31.12.2019 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

11. 31.05.2021 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2020 zatwierdzony Zarządzeniem  

Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zatwier-

dzenia sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 roku za okres 01.01.2020 

roku do dnia 31.12.2020 roku Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano 

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 pełnomoc-

nika organizatora dokonu-

jącego wpisu 

 


