
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 
kol. 
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.  22.11.2012  Muzeum 
Historyczno-
Archeologiczne 
w Ostrowcu Św.  

Gromadzenie dóbr 
kultury i materiałów 
dokumentacyjnych w 
zakresie historii Polski 
ze szcz. uwzgl. 
dziejów regionu  
świętokrzyskiego, 
zabytków 
archeologicznych z 
terenu woj. świętokrz. 
ze szcz. uwzgl. 
zabytkowych kopalń 
neolitycznych w 
Krzemionkach; 
inwentaryzowanie, 
katalogowanie i 
naukowe opracowanie 
gromadzonych 
muzealiów i 
materiałów 
dokumentalnych, ich 
przechowywanie, 
zabezpieczenie i 
konserwacja, 
organizowanie i 
prowadzenie badań 
oraz prac 

 27-400   
Ostrowiec Św., 
ul. Świętokrzyska 
37  

Organizator – Powiat 
Ostrowiecki,  
27-400 Ostrowiec Św., 
ul. Iłżecka 37 
kod j.s.t. 2607 
NIP 661-219-82-32 
REGON 291009449  
akt o utworzeniu instytucji 
kultury: Uchwała Nr 
XII/141/2000 Rady Powiatu  
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
z dnia 26 kwietnia 2000 r. w/s 
nadania statutu Muzeum 
Historyczno-
Archeologicznego                          
w Ostrowcu Św. 
 
 

  
REGON: 291233313 

  
Maciej Kuszewski 



wykopaliskowych;  
organizowanie wystaw 
stałych, czasowych i 
objazdowych; 
prowadzenie 
działalności 
oświatowej; 
publikowanie 
wyników badań,; 
organizowanie 
konferencji i spotkań 
naukowych; 
współdziałanie z 
instytucjami, 
organizacjami                       
i stowarzyszeniami              
w  upowszechnianiu 
nauki i sztuki. 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Numer 
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 i siedziba 
wyodrębnionych 
jednostek 
organizacyjnych 
instytucji kultury i 
ich cyfrowe 
identyfikatory 
nadane w systemie 
informacji 
statystycznej 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 
wpisu 

1. 22.11.2012 r. Złożono 
zatwierdzony 
statut.  
Uchwała                  
Nr VIII/57/11 
Rady Powiatu w 
Ostrowcu 
Świętokrzyskim z 
dnia 30 maja 2011 
r. w/s nadania 
statutu Muzeum 
Historyczno-
Archeologicznemu 
w Ostrowcu 
Świtokrzyskim 

Włodzimierz Szczałuba    Maciej 
Kuszewski 

        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 
wpisu 

1. 12.11.2012 r. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. złożony 26.03.2012 r. 
 

  Maciej Kuszewski 

      
 

 

 

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

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data wpisu, 
daty 
kolejnych 
zmian 

Informacja połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 
dokonującego 
wpisu 

      
      
 


