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KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY W BYDGOSZCZY  

Numer wpisu do rejestru: 2 

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 skrócona 

nazwa instytucji 

kultury 

Przedmiot działalności in-

stytucji kultury 

Siedziba i adres in-

stytucji kultury 

Oznaczenie or-

ganizatora i aktu 

utworzenia in-

stytucji kultury 

Nazwa pod-

miotu, z któ-

rym organiza-

tor wspólnie 

prowadzi in-

stytucję kul-

tury 

Cyfrowy iden-

tyfikator insty-

tucji kultury 

nadany w sys-

temie informa-

cji statystycz-

nej 

Uwagi Imię i nazwisko peł-

nomocnika organiza-

tora dokonującego 

wpisu 

1. 21.05.2012 Miejskie Centrum 

Kultury  

w 

Bydgoszczy 

Celem działalności Cen-

trum jest tworzenie warun-

ków dla rozwoju kultury, 

podejmowanie działań na 

rzecz aktywnego i świado-

mego uczestnictwa miesz-

kańców w kulturze, roz-

woju kreatywności i do-

stępności kultury dla róż-

norodnych grup odbiorców 

oraz inicjowanie nowator-

skich działań kulturotwór-

czych i prospołecznych.  

85-056 

Bydgoszcz  

ul. Marcinkowskiego 

12-14 

Miasto Byd-

goszcz 

 

Uchwała Miej-

skiej Rady Na-

rodowej z dnia 

27 maja 1988 

roku 

- 090221337 - Magdalena Zdończyk 

 

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 sta-

tutu 

Imię i nazwisko dy-

rektora instytucji 

kultury i jego za-

stępców lub osoby 

fizycznej lub praw-

Imiona i nazwiska pełnomocników 

instytucji kultury uprawnionych do 

dokonywania czynności prawnych 

w imieniu instytucji oraz zakres ich 

uprawnień 

Nazwa oraz siedziba 

wyodrębnionych jedno-

stek organizacyjnych in-

stytucji kultury i ich cy-

Uwagi Imię i nazwisko peł-

nomocnika organiza-

tora dokonującego 

wpisu 
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nej, której powie-

rzono zarządzanie 

instytucją kultury 

frowe identyfikatory na-

dane w systemie infor-

macji statystycznej  

1. 

 

 

 

 

21.05.2012 

 

 

 

 

 

Złożono statut zatwierdzony przez  

organ założycielski – Uchwała Nr 

XXIV/475/12 Rady Miasta Bydgoszczy 

z dnia 28.03.2012 r. w sprawie zmiany 

nazwy Miejskiego Ośrodka Kultury  

w Bydgoszczy oraz nadania statutu 

Miejskiemu Centrum Kultury 

Dyrektor  

Marzena Matowska 

 

 

- 090221337 - 

 

 

 

 

Magdalena Zdończyk 

 

 

 

 

 

2. 

12.11.2013 - - Główny księgowy 

Elżbieta Warczak – zakres upraw-

nień określony w pełnomocnictwie 

nr 3.2013 dyrektora Miejskiego 

Centrum Kultury z dnia 1.11.2013 

roku. 

(wpis nieaktualny) 

- - Magdalena Zdończyk 

 

3. 1.09.2016 - - p.o. głównego księgowego 

Marzanna Kolibska – zakres upraw-

nień określony w pełnomocnictwie 

nr 2.2016 dyrektora Miejskiego 

Centrum Kultury z dnia 1.09.2016 

roku. 

(wpis nieaktualny) 

- - Magdalena Zdończyk 

4. 1.12.2016 - - Główny księgowy 

Anatol Ireneusz Buttler – zakres 

uprawnień określony w pełnomoc-

nictwie  nr 4.2016 dyrektora Miej-

skiego Centrum Kultury  z  dnia 

01.12.2016 roku. 

(wpis nieaktualny) 

- - Magdalena Zdończyk 

5. 1.07.2018 - - p.o. głównego księgowego 

Monika Fifielska –pełnomocnictw 

do reprezentowania instytucji w 

sprawach dotyczących funkcjono-

wania Miejskiego Centrum Kultury 

(Pełnomocnictwo nr 3.2018) 

(wpis nieaktualny) 

- - Magdalena Zdończyk 
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6. 28.05.2019 - - Jolanta Bogdanow (kierownik 

Działu Kadr i Sekretariatu) pełno-

mocnictwo do reprezentowania in-

stytucji w sprawach dotyczących 

funkcjonowania Miejskiego Cen-

trum Kultury w Bydgoszczy (Pełno-

mocnictwo nr 2.2019). 

- - Magdalena Zdończyk 

7. 14.04.2020 - - Remigiusz Zawadzki (kierownik 

Produkcji i Promocji Wydarzeń) 

pełnomocnictwo do reprezentowa-

nia instytucji w sprawach dotyczą-

cych działalności programowej i 

funkcjonowania Miejskiego Cen-

trum Kultury w Bydgoszczy (Pełno-

mocnictwo nr 1.2020) 

- - Magdalena Zdończyk 

8 30.09.2020 - - Dorota Krupa (Główna Księgowa) 

pełnomocnictwo do reprezentowa-

nia instytucji w sprawach dotyczą-

cych funkcjonowania Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy 

(Pełnomocnictwo nr 4.2020). 

- - 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 instytu-

cji kultury ograniczonymi 

prawami rzeczowymi 

Uwagi Imię i nazwisko peł-

nomocnika organiza-

tora dokonującego 

wpisu 

1. 

 

 

21.05.2012 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2010 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 507/2011Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 21 .06.2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Miejskiego Ośrodka Kultury. 

- - Magdalena Zdończyk 

2. 

 

 

17.12.2012 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2011 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 430/2012 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 .06.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2011 roku za okres od 01.01.2011 roku do dnia  31.12.2011 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- 

 

- Magdalena Zdończyk 
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3. 

 

26.06.2013 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2012 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 371/2013 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2012 roku za okres od 01.01.2012 roku do dnia  31.12.2012 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- 

 

- 

 

Magdalena Zdończyk 

 

4. 03.06.2014 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2013 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 307/2014 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 21.05.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2013  za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12. 2013 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- 

 

 

- Magdalena Zdończyk 

5. 18.06.2015 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2014 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 310/2015 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 26.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2014  za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12. 2014 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

6. 6.06.2016  Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2015 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 280/2016 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 01.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2015 roku za okres  01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy.  

- - Magdalena Zdończyk 

7. 15.05.2017  Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2016 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 281/2017 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2016 roku za okres  01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy.  

- - Magdalena Zdończyk 

8. 18.04.2018  Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2017 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 216/2018 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 18.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2017 roku za okres  01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy.  

- - Magdalena Zdończyk 

9. 13.05.2019  Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2018 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 381/2019 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 13.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2018 roku za okres od 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

10. 25.06.2020 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2019 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 353/2020 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 25.06.2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2019 roku za okres od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 

11. 31.05.2021 Złożono do rejestru bilans instytucji za rok 2020 zatwierdzony Zarządzeniem Nr 298/2021 Prezy-

denta Miasta Bydgoszczy z dnia 28.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego na dzień 31.12.2020 roku za okres od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku Miejskiego 

Centrum Kultury w Bydgoszczy. 

- - Magdalena Zdończyk 
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Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: wpisów 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 dokonują-

cego wpisu 

  


