KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY
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
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

Ostrołęcki Ośrodek Kultury prowadzi
działalność w zakresie wychowania,
edukacji, upowszechniania kultury.
Zapewnia warunki do prowadzenia
amatorskiego ruchu artystycznego,
zespołów artystycznych, klubów i kół
zainteresowań z różnych dziedzin sztuki.
Prowadzi działalność gospodarczą.
Ośrodek prowadzi wielokierunkową
działalność w dziedzinie
upowszechniania kultury wśród
mieszkańców miasta, kultury narodowej i
regionalnej, zgodnie z polityką kulturalną
państwa i samorządu miejskiego.

ul. Bartosza
Głowackiego 44,
07-410 Ostrołęka

1.

17.02.1992 r.

2.

09.10.1992 r.

3.

28.03.2000 r.

4.

02.01.2001 r.

Ostrołęcki Ośrodek
Kultury

Miasto Ostrołęka

–

Zarządzenie Prezydenta
Miasta Ostrołęki Nr 7/77
z dnia 1 grudnia 1977 r.

P-078179985955101
53-2-833-55101

pl. gen. Józefa
Bema 7A,
07-410 Ostrołęka

ul. Berka
Joselewicza 2B,
07-410 Ostrołęka
Zgodnie z § 1 i § 2 uchwały nr 265/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 października 2000 r. w sprawie połączenia Ostrołęckiego Ośrodka Kultury, Ostrołęckiego Domu Kultury i Galerii „Ostrołęka”
w jedną miejską instytucję kultury Ostrołęcki Ośrodek Kultury został połączony z dwoma innymi instytucjami w jedną instytucję kultury; instytucję wykreślono z z rejestru instytucji kultury, których organizatorem
jest Miasto Ostrołęka, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz wpisu nr 5 (Ostrołęckie Centrum Kultury) do tegoż rejestru
z dnia 2 stycznia 2001 r.

Bogdan
Piątkowski
Alicja Balas

Dział II - Organizacja instytucji kultury:
1

2

3

Numer
kolejny
wpisu

Data wpisu,
daty
kolejnych
zmian

Informacja o złożeniu do rejestru
statutu

1

09.10.1992 r.

2

28.03.2000 r.

4

Imię i nazwisko dyrektora
instytucji kultury i jego
zastępców lub oznaczenie
osoby fizycznej lub prawnej,
której powierzono
zarządzanie instytucją
kultury
Statut Ostrołęckiego Ośrodka
Krystyna Sołtan - dyrektor
Kultury z dnia 9 października 1992 r. Janina Kowalska - główna
księgowa
Aleksandra Kowalewska p.o. dyrektora

5

6

7

8

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

Krystyna Sołtan - dyrektor
Janina Kowalska - główna księgowa

Uchwała Nr 192/XXX/II/92 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 9 października 1992 r. w sprawie nadania statutu
Ostrołęckiemu Ośrodkowi Kultury

Aleksandra Kowalewska - p.o. dyrektora
Janina Kowalska - główna księgowa

Alicja Balas

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

1.

28.03.2000 r.

Bilans za 1999 r.

2.

27.04.2001 r.

Uchwała Nr 335/XXXIV/2001 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowego Ostrołęckiego Ośrodka Kultury w Ostrołęce za rok 2000

wpisu
Bogdan
Piątkowski
Alicja Balas

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji 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

1.

02.01.2001 r.

Uchwała Nr 265/XXVI/2000 Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 27 października 2000 r. w sprawie połączenia
Ostrołęckiego Ośrodka Kultury, Ostrołęckiego Domu Kultury
i Galerii „Ostrołęka” w jedną miejską instytucję kultury

Wykreślono z z rejestru instytucji kultury,
których organizatorem jest Miasto Ostrołęka,
na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej oraz wpisu nr 5
(Ostrołęckie Centrum Kultury) do tegoż rejestru
z dnia 2 stycznia 2001 r.

Alicja Balas

