
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Numer wpisu do rejestru: 1 

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty kolejnych 

zmian 

Pełna i skrócona 

nazwa instytucji 

kultury 

Przedmiot działalności 

instytucji kultury 

Siedziba i adres 

instytucji kul- 

tury 

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 2.07.2012 r. Bieruński Ośrodek 

Kultury  

BOK 

- organizowanie 

zespołowego 

uczestnictwa w kulturze 

- organizowanie 

różnorodnych form 

edukacji kulturalnej, 

- organizowanie imprez 

kulturalnych, 

- prowadzenie 

działalności 

wydawniczej, 

- dokonywanie zakupu 

oraz wypożyczanie 

książek i czasopism. 

ul. Spiżowa 4. 

 43-150 Bieruń 

Rada Miejska  

w Bieruniu  

 

Uchwała nr VII/2/91 

Rady Miejskiej 

Bierunia z dnia  

27 listopada 1991 r. 

 w sprawie utworzenia 

Bieruńskiego Ośrodka 

Kultury  

- 271578810 - Anna Mokry 

2 01.10.2018 r. Muzeum Miejskie 

w Bieruniu (w 

organizacji) 

Prowadzenie 

działalności kulturalnej 

polegającej na 

gromadzeniu, 

przechowywaniu, 

opracowywaniu, 

konserwowaniu, 

udostępnianiu 

i upowszechnianiu 

zbiorów 

dokumentujących 

dziedzictwo kultury 

materialnej 

i niematerialnej 

w szczególności miasta 

Bierunia oraz powiatu 

bieruńsko-lędzińskiego 

jako części historycznej 

ziemi pszczyńskiej 

i Śląska z zakresu 

ul. Rynek 14. 

 43-150 Bieruń 

Rada Miejska  

w Bieruniu  

 

Uchwała nr XI/3/2018 

Rady Miejskiej w 

Bieruniu z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w 

sprawie utworzenia 

instytucji kultury 

Gminy Bieruń o 

nazwie „Muzeum 

Miejskie w Bieruniu 

(w organizacji)” oraz 

nadania jej statutu 

- 381467790 - Anna Mokry 



historii, etnografii 

i sztuki. 

 

 

Dział II – Organizacja instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr 

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 2.07.2012 r. Uchwała Rady Miejskiej 

w Bieruniu Nr IV/2/92 z 

dnia 15.05.1992 r.  w 

sprawie zatwierdzenia 

statutu Bieruńskiego 

Ośrodka Kultury, 

Irena Grabowska – Dyrektor 

BOK od dnia 01.02.1992 r. do 

dnia 28.02.2003 r. 

Zofia Łabuś - - Anna Mokry 

2 2.07.2012 r. Uchwała Nr III/2/2003 

Rady Miejskiej w 

Bieruniu z dnia 27 marca 

2003 r. w sprawie 

wprowadzenia tekstu 

jednolitego statutu 

Bieruńskiego Ośrodka 

Kultury 

Zofia Łabuś – Dyrektor BOK 

od dnia 01.03.2003 r. do 

25.02.2019 r. 

- - - Anna Mokry 

3 2.07.2012 r. Uchwała Nr X/3/2003 

Rady Miejskiej w 

Bieruniu w sprawie zmian 

do Uchwały Nr III/2/2003 

Rady Miejskiej w 

Bieruniu z dnia 27 marca 

2003 r. 

Joanna Lorenc– Dyrektor BOK 

od dnia 01.03.2019 r. do nadal 

- - - Anna Mokry 

4 31.05.2016 r. Uchwała Nr IV/2/2016 

Rady Miejskiej  

w Bieruniu z dnia 28 

kwietnia 2016 r.  

w sprawie nadania Statutu 

miejskiej instytucji 

kultury pod nazwą: 

Bieruński Ośrodek 

Kultury 

 

- - - - Anna Mokry 



5 01.10.2018 r. Uchwała nr XI/3/2018 

Rady Miejskiej w 

Bieruniu z dnia 30 

sierpnia 2018 r. w sprawie 

utworzenia instytucji 

kultury Gminy Bieruń  

o nazwie „Muzeum 

Miejskie w Bieruniu  

(w organizacji)” oraz 

nadania jej statutu 

Agnieszka Szymula -. Dyrektor 

Muzeum Miejskiego w 

Bieruniu (w organizacji) od 

dnia 01.02.2019 r. do nadal 

- - - Anna Mokry 

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 

Nr 

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 

      

 

Dział III – Mienie instytucji kultury: 
1 2 3 4 5 6 

Nr 

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 2.07.2012 r. Sprawozdanie finansowe za 2011 

rok złożono 26.03.2012 r. 

- - Anna Mokry 

2 12.04.2013 r. Sprawozdanie finansowe za 2012 

rok złożono 20.03.2013 r. 

- - Anna Mokry 

3 27.02.2015 r. Sprawozdanie finansowe za 2013 

rok złożono 25.02.2015 r. 

- - Anna Mokry 

4 20.07.2015 r. Sprawozdanie finansowe za 2014 

rok złożono 13.07.2015 r. 

- - Anna Mokry 

5 31.05.2016 r. Sprawozdanie finansowe za 2015 

rok złożono 24.05.2016 r. 

- - Anna Mokry 


