
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 
Numer wpisu do rejestru: 1 
 
Dział I -  Oznaczenie instytucji kultury:  Miejski Dom 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 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji 
kultury 
nadany         

w systemie 
informacji 

statystycznej 

Uwagi Imię 
i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 12.03.1993r. 

Miejski 
Dom 

Kultury 
 

Prowadzenie      
    i rozwijanie 
amatorskiego 

ruchu 
artystycznego, 
propagowanie 
działalności 
artystycznej 

profesjonalnej, 
organizowanie 
kursów oraz 
możliwość 

prowadzenia 
różnej 

działalności 
gospodarczej 

ul. 1 Sierpnia 9 
37-450 

Stalowa Wola 

Gmina 
Stalowa Wola 
Rada Miejska  

w Stalowej 
Woli 

Uchwała Nr 
XV/115/91 
z dnia 12 
czerwca 
1991r. 

----------------- 
P-830005118 
90983281 -53 
-2-833-83281 

---------------- Krystyna 
Wojniak 

2 10.04.2013r. -------------- 

Prowadzenie 
działalności innej 

niż kulturalna 
polegającą na 

podnajmie 
pomieszczeń oraz 

obsłudze tablic 
informacyjnych na 

-------------- ------------------ ------------------ REGON 
830005118 --------------- Krystyna 

Wojniak 



terenie Miasta 
Stalowej Woli 

3 15.04.2013r. -------------- 

Edukacja 
kulturalna                          

i wychowanie 
przez sztukę 
-tworzenie 

warunków dla 
rozwoju 

amatorskiego 
ruchu 

artystycznego 
oraz 

zainteresowania 
wiedzą i sztuką 

- tworzenie 
warunków dla 

rozwoju folkloru, 
sztuki ludowej, 

-rozpoznawanie, 
rozbudzanie oraz 

zaspokajanie 
potrzeb                               

i zainteresowań 
kulturalnych 

 
 
 

-------------- -------------- 

PKD 
9004Z 

działalność 
obiektów 

kulturalnych 
9231F 

działalność 
domów                    

i ośrodków 
kultury 

-------------- Krystyna 
Wojniak 

 
4 
 

27.04.2017r. -------------- 

Tworzenie 
warunków dla 

rozwoju                            
i dostępności 

kultury dla 
różnorodnych 

grup 
mieszkańców, 
podejmowanie 

działań na rzecz 
aktywnego                            

i świadomego 
uczestnictwa                   
w kulturze, 

------------------- ------------------- ----------------- ------------------ --------------- Krystyna 
Wojniak 



upowszechnianie  
i promocja kultury 
poprzez: edukację 

kulturalną 
i wychowanie 
przez sztukę, 

rozpoznawanie  
i rozbudzanie 
zainteresowań 
oraz potrzeb 
kulturalnych, 

animacje 
twórczości 

artystycznej  
 twórczej w kraju  

i za granicą, 
promocję miasta 

Stalowa Wola 
poprzez działania  

w dziedzinie 
kultury i sztuki, 

współpracę  
z placówkami  

kulturalno-
oświatowymi, 

kultury fizycznej 
 i sportu, 

prowadzenie innej 
niż kulturalna 
działalność 
 w zakresie 

aktywizacji osób 
starszych oraz 

inicjowania 
nowatorskich 

działań 
prospołecznych. 

 
 



 
Dział II – Organizacja instytucji kultury:  Miejski Dom Kultury  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 

kolejnych 
zmian 

Informacje 
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 12.03.1993r. 

Statut MDK 
został złożony do 

rejestru 
-Uchwała Rady 

Miejskiej nr 
XXVIII/244/92 z 
dnia 18 grudnia 

1992r. 

Waldemar Pawłowski - 
Dyrektor 

Andrzej Brymora – Kierownik 
Administracji- upoważnienie-

zastępstwo ds. 
administracyjnych 

 i technicznych oraz  
w zakresie działalności 

bieżącej 
 

Lila Wojciak- st.instruktor k-o  
upoważnienie do 

podpisywania czeków 
 

------------------------- ------------- Krystyna Wojniak 

 

2 03.04.2017r 

Uchwała  
 nr 

XXXIX/483/16 
Rady Miejskiej  
w Stalowej Woli 

 z dnia 28 
września 2016r. 

Marek Gruchota - 
Dyrektor -------------------------------------- ---------------------------- --------------- Krystyna Wojniak 

 

3 14.05.2019r. 

Uchwała nr 
VI/69/2019 Rady 

Miejskiej w 
Stalowej Woli 

dr Jerzy Augustyński 
Zastępca dyrektora -------------------------------------- ---------------------------- --------------- Krystyna Wojniak 

 



 z dnia 4 marca 
2019r. 

4 08.03.2021r. 

Uchwała  
nr 

XXXIII/334/2020 
Rady Miejskiej  
w Stalowej Woli  

z dnia 28 
sierpnia 2020r. 

------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------ --------------- Małgorzata 
Pawleniak 

 

 
 
 

 
Dział III – Mienie instytucji kultury:    Miejski Dom 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 10.03.1994r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 1993 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
2 28.03.2012r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2011 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
3 28.03.2013r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2012 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
4 31.03.2014r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2013 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
5 25.03.2015r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2014 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
6 16.03.2016r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2015 rok ------------------------ ----------------- Krystyna Wojniak 
7 17.03.2017r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2016 rok ------------------------ ------------------ Krystyna Wojniak 
8 23.03.2018r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2017 rok ------------------------ ------------------ Krystyna Wojniak 
9 20.03.2019r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2018 rok ------------------------ ------------------ Krystyna Wojniak 
10 11.05.2020r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2019 rok ------------------------ ------------------ Krystyna Wojniak 

11 29.03.2021r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2020 rok ------------------------ ------------------ Małgorzata 
Pawleniak 

12 29.03.2022r.  Złożono sprawozdanie finansowe za 2021 rok ------------------------ ------------------ Małgorzata 
Pawleniak 



 
 
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:   Miejski Dom 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 
      
 
Na szarym tle – wpisy nieaktualne  


