
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  
i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189)

Księga Rejestrowa Nr 3                Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance

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 
instytucje 
kultury

Cyfrowy 
identyfikator 

instytucji kultury 
nadany w 
systemie 

informacji 
statystycznej

Uwagi Imię
 i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu

8 26.03.2012r. Muzeum Ziemi 
Nadnoteckiej im. 
Wiktora 
Stachowiaka

skrót - MZN

Celem muzeum jest 
działalność określona w art. 1 
ust. 1 ustawy o muzeach. 
Muzeum w celu realizacji 
zadań określonych w ust. o 
muzeach: 
1) gromadzi i przechowuje 
dobra kultury w zakresie 
historii,  archeologii, 
etnografii, numizmatyki, 
sztuki, szkolnictwa i 
rzemiosła artystycznego w 
warunkach zapewniających 
im pełne bezpieczeństwo i 
magazynuje je w sposób 
dostępny dla badań 
naukowych,
2) zabezpiecza i konserwuje 
muzealia,
3) inwentaryzuje, kataloguje i 
naukowo opracowuje 

ul. 
Żeromskiego 
7 i 36 a
64-980 
Trzcianka

Decyzja Nr 5/85 z 
dnia 31 stycznia  
1985 roku 
Naczelnika Miasta 
i Gminy w 
Trzciance w 
sprawie przejęcia 
Muzeum im. 
Wiktora 
Stachowiaka pod 
nadzór Naczelnika 
Miasta i Gminy w 
Trzciance

---------- Regon:
570-151-252

NIP: 
763–17-36-808

------ Maria 
Boduszek

1



zgromadzone muzealia o 
materiały dokumentacyjne,
4)  organizuje  i  prowadzi 
badania oraz ekspedycje 
naukowe,
5) prowadzi działalność 
edukacyjną,
6) organizuje wystawy stałe, 
czasowe i objazdowe,
7) udostępnia zbiory dla 
celów naukowych i 
edukacyjnych,
8) prowadzi działalność 
wydawniczą,
9) współdziała w 
upowszechnianiu nauki i 
sztuki z instytucjami, 
organizacjami 
stowarzyszeniami o 
podobnych celach.

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 
siedziby 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

4 26.03.2012r. Uchwała Nr 
XXXVI/361/2001 Rady 
Miejskiej Trzcianki z 

p.o. Elżbieta Wiśnicka ------------------ ------------------ Zarządzenie Nr 
16/12 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 

Maria 
Boduszek
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dnia 31 maja 2001 r. w 
sprawie nadania statutu 
Muzeum Ziemi 
Nadnoteckiej im. 
Wiktora Stachowiaka w 
Trzciance

14lutego 2012 r.  w 
sprawie powierzenia 
pełnienia 
obowiązków 
dyrektora Muzeum 
Ziemi Nadnoteckiej 
im. Wiktora 
Stachowiaka w 
Trzciance

5 12.07.2013 r. ------------ Elżbieta Wiśnicka - 
dyrektor

----------------- -------------- Zarządzenie Nr 
128/13 z dnia 12 
lipca 2013 r. w 
sprawie powołania 
dyrektora Muzeum 
Ziemi Nadnoteckiej 
im. Wiktora 
Stachowiaka w 
Trzciance

Ewa Sarna

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

21 30.03.2012 r. Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2011 -------------- Zatwierdzone Uchwałą Nr 
XXVIII/183/12 Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 28 
czerwca 2012 roku

Maria Boduszek

22 28.03.2013 r. Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2012 ---------------- Zatwierdzone Uchwałą Nr 
XLVI/313/13 Rady 

Ewa Sarna
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Miejskiej Trzcianki z dnia 13 
czerwca 2013 roku

23 21.03.2014 r. Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2013 ---------------- Zatwierdzone Uchwałą Nr 
LXI/466/14 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 29 maja 
2014 roku

Ewa Sarna

24 15.06.2015 r. Złożono sprawozdanie finansowe za rok 2014 --------------- Zatwierdzone Uchwałą Nr 
X/71/15 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 czerwca 
2015 r. 

Iwona Moraczyńska 
Lilleeng 

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 
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	Dział II – Organizacja instytucji kultury

