Wypis z Rejestru Instytucji Kultury.
Księga rejestrowa Nr 2 – Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury
Dział II – Organizacja instytucji kultury
Dział II – Mienie instytucji kultury
Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury


Dział I – oznaczenie instytucji kultury
    1
    2
     3
   4
   5       
    6
   7    
    8
   9
  10
Numer kolejny wpisu
Data wpisu
 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
1/2007
2.12.2007r.
Miejskie Centrum Kulturalne - MCK
Celem głównym działalności MCK jjest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury w mieście Lipnie
87-600 Lipno, ul. Piłsudskiego 22
Organizator: Rada Miejska w Lipnie – uchwała Nr XIII/90/07 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 06.11.2007r.

NIP – 466-037-1472
Regon - 340397155
MCK powstało z dniem 1.01.2008r. w wyniku podziału Miejskiego Centrum Kultury na:
-Miejskie Centrum Kulturalne
- Miejską Bibliotekę Publiczną

Barbara Drzewiecka
Dział II  Organizacja Instytucji  kultury
  1
    2
   3
   4
   5
        6
        7
          8
Numer kolejny wpisu
Data wpisu i daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury
Imiona i nazwiska pełnomocników uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres uprawnień
Nazwa i siedziba jednostek organizacyjnych i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej
uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
1.
02.12..2007r.

Katarzyna Karasiewicz


Dyrektor MCK od dnia 1.01.2008r.
Barbara Drzewiecka
2.
10.12.2007
Złożono statut MCK do rejestru – załącznik do uchwały nr XIII/90/07 z dnia 6.11.2007r.




Barbara Drzewiecka
3.
28.03.2012r


Agnieszka Weber


Barbara Drzewiecka
4.
15.11.2012r.

Arkadiusz Bejger


Dyrektor od dnia 15.11.2012r.
Barbara Drzewiecka
5. 
16.11.2013


Krzysztof Kowalewski- akceptowanie podpisywanie umów z kontrahentami, zatwierdzanie do wypłaty zobowiązań wobec kontrahentów, akceptowanie list płac i rachunków do umów cywilnoprawnych


Barbara Drzewiecka








































Dział III – Mienie instytucji kultury
  1
               2
              3
            4
               5
               6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu i i 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. 
02.12.2007r.
Miejskie Centrum Kulturalne zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Lipnie Nr XII/90/07 z dnia 6 listopada 2007r. Materiały źródłowe znajdujące się w księgowości MCK i UM w Lipnie – złożono bilans za rok 2008, złożono bilans za rok 2009, złożono bilans za rok 2010, złożono bilans za rok 2011, złożono bilans za rok 2012.
Obciążęń brak

Barbara Drzewiecka
Dział IV – Połączenie, podział, likwidacja instytucji kultury
   1
    2
      3
       4
   5
     6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu i daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu








