
 

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)  

Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Numer wpisu do rejestru: 1/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu. 

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 
organizator

a i aktu 
o 

utworzeniu 
instytucji 
kultury 

Nazwa 
podmiotu, 
z którym 

organizator 
wspólnie 
prowadzi 
instytucję 

kultury 

Cyfrowy 
identyfika-                                                                                                                                                                                                                            

tor 
instytucji 
kultury 
nadany 

w systemie 
informacji 
statysty-                                                          

cznej 

Uwagi Imię 
i nazwisko 
pełnomoc- 

nika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 15.01.2004 
r. 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Jana 
Długosza w 
Sandomierz
u; MBP;  
ul. Parkowa 
1 
27-600 
Sandomierz
; 
W skład 
MBP 
wchodzą: 
Wypożyczal

Gromadzenie, 
opracowywani
e, 
udostępnianie 
zbiorów 
bibliotecznych, 
działalność 
informacyjno – 
bibliograficzna, 
popularyzacja 
książki i 
czytelnictwa, 
współpraca z 
innymi 
bibliotekami i 
instytucjami 

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna im. 
Jana Długosza 
w 
Sandomierzu 
-ul. Parkowa 
1 
27-600 
Sandomierz, 
Filia  
Nr 1 MBP – 
ul. Armii 
Krajowej 5A, 
27-600 
Sandomierz, 

Miejska Rada 
Narodowa w 
Sandomierzu 
– akt o 
utworzeniu 
biblioteki z 
dnia 
26.02.1985 r. 
– uchwała nr 
VI/23/85 
Miejskiej 
Rady 
Narodowej w 
sprawie 
utworzenia 
Miejskiej 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

REGON: 
830015401-
00000 
Do rejestru 
złożono 
kserokopię 
zaświadczenia. 
NIP: 864-17-
63-500 
Do rejestru 
złożono 
kserokopię 
decyzji w spr. 
Nadania NIP. 

Nie zaopa- 
trzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



nia, 
Czytelnia, 
Oddział dla 
Dzieci, Dział 
Zbiorów 
Specjalnych 
– w 
siedzibie 
przy ul. 
Parkowej  
oraz Filia  
Nr 1 MBP – 
ul. Armii 
Krajowej 
5A, 27-600 
Sandomierz 
i Filia Nr 2 
MBP – ul. 
Portowa 24, 
27-600 
Sandomierz. 

kultury, 
doskonalenie 
form i metod 
pracy 
bibliotecznej. 

Filia Nr 2 
MBP – ul. 
Portowa 24, 
27-600 
Sandomierz. 

Biblioteki 
Publicznej im. 
Jana Długosza 
w 
Sandomierzu 
i nadania jej 
statutu. 
Aktualny 
Statut nadano 
Uchwałą Nr 
XXXVIII/273/
2001 Rady 
Miasta 
Sandomierza 
z dnia 5 
kwietnia 
2001 r. w 
sprawie 
nadania 
Statutu 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej im. 
Jana Długosza 
w 
Sandomierzu. 
Do rejestru 
złożono: 
kserokopie 
aktu o 
utworzeniu 
biblioteki, 
uchwały 
nadającej 
statut oraz 
regulaminu 
organizacyjne
go.                                                    

2 10.05.2005 
r. 

Nie 
zaopatrzon
o wpisem 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Złożono do 
rejestru 
kserokopię 
zaświadczenia 
o nadaniu 
nowego 

Nie zaopa- 
trzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



numeru 
REGON: 
260021727.                                                                                                                                  

3 22.12.2008 
r.                                                                             

Nie 
zaopatrzon
o wpisem 

                                                                                                                                                                                                                                               Złożono do 
rejestru 
kserokopię 
nowego 
zaświadczenia 
o numerze 
identyfikacyjny
m REGON – nr 
ten sam – 
rozszerzenie 
działalności wg                                                      
PKD.                                                        

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   Dział II – Organizacja instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu. 

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 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 15.01.2004 r. Do rejestru 
złożono 
kserokopię Statutu 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej im. Jana 

Dyrektor 
Miejskiej 
Biblioteki 
Publicznej im. 
Jana Długosza w 
Sandomierzu – 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Izabela Przybyś - 
Perła 



Długosza  

w Sandomierzu. 

BARBARA 
ROŻEK 

2 24.03.2004 r. Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Dyrektor MBP  
w Sandomierzu – 
Barbara Rożek 
dostarczyła pismo 
Burmistrza 
Sandomierza  
z dnia 23.10.2003 
r. udzielające jej 
pełnomocnictwa do 
czynności 
zwykłego zarządu 
dotyczącego 
bieżącego 
funkcjonowania 
jednostki  
i wykonywania 
zadań statutowych. 
Kserokopię pisma 
złożono do 
rejestru. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 

3 9.02.2015 r. Do rejestru 
złożono 
kserokopię 
uchwały nr 
X/84/2011 Rady 
Miasta 
Sandomierza  
z dnia 26 sierpnia 
2011 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 
XXXVIII/273/2001 
Rady Miasta 
Sandomierza  
z dnia 5 kwietnia 
2001 r. w sprawie 
nadania Statutu 
Miejskiej 
Bibliotece 
Publicznej im. Jana 
Długosza  

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



w Sandomierzu. 

 

 

Dział III – Mienie instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu. 

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 15.01.2004 r. (Z rubryki: Wyposażenie 
materiałowo-techniczne i 
środki finansowe instytucji 
kultury) 

Księgozbiór biblioteki – 
98.000 vol., regały 
biblioteczne, 
kserokopiarka, stoły, 
biurka, krzesła, szafki 
katalogowe, elektryczne 
maszyny do pisania. 

Uwaga: 

Szczegółowy, na bieżąco 
aktualizowany wykaz 
wyposażenia znajduje się 
w księgach 
inwentarzowych MBP – w 
jej siedzibie przy ul. 
Parkowej 1. 

Środki finansowe instytucji 
kultury to coroczna dotacja 
z budżetu miasta 
Sandomierza. W roku 2003 
dotacja w wysokości 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 



600.000,00 zł.                                    

2 30.01.2004 r. MBP nie sporządza bilansu. 
Składa w Urzędzie 
Miejskim roczne 
rozliczenie dotacji 
budżetowej. 

Rozliczenie za 2003 r. 

Uwaga: 

Kserokopia rozliczenia 
złożona została do rejestru 
dn. 30.01.04 r. 

Planowana dotacja na 
2004 r. wynosi 600.000,00 
zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

3 17.03.2004 r. Dostarczono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu dotacji – 
600.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

4 2.02.2005 r. Złożono do rejestru 
kserokopie: 

1. Sprawozdania 
merytoryczno – 
finansowego MBP 
za rok 2004, 

2. Sprawozdania K-
03 MBP za 2004 r., 

3. Ankiety MBP za 
2003-04 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

5 28.02.2005 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu na rok 2005 
dotacji z budżetu miasta – 
600.000,00 zł. 

 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

6 31.01.2006 r. Złożono do rejestru 
kserokopie: 

1. Sprawozdania 
merytoryczno – 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 



finansowego MBP 
za rok 2005, 

2. Sprawozdania K-
03 MBP za rok 
2005, 

3. Ankiety MBP za 
2004-05. 

7 20.02.2006 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu na rok 2006 
dotacji z budżetu miasta w 
wys. 600.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

8 30.01.2007 r. Złożono do rejestru 
kserokopie: 

1. Sprawozdania 
meryt.-finans. Za 
rok 2006, 

2. Sprawozdania K-
03 za 2006 r., 

3. Ankiety za 
2005/2006 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

9 8.03.2007 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu z budżetu 
miasta dotacji w wys. 
620.000,00 zł na 2007 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

10 31.01.2008 r. Złożono do rejestru 
kserokopie: 

1. Sprawozd. meryt.-
finans. Za rok 
2007, 

2. Sprawozdania K-
03 za 2007 r., 

3. Ankiety za 
2006/2007 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

11 8.02.2008 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu z budżetu 
miasta na 2008 r. dotacji w 
wys. 620.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

12 30.01.2009 r. Złozono do rejestru Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono Izabela Przybyś - Perła 



kserokopie: 

1. Sprawozdania 
meryt.-finans. Za 
rok 2008, 

2. Rozliczenia 
przych. I wydatk. 
za rok 2008, 

3. Sprawozdania K-
03 za 2008 r., 

4. Ankiety za 
2007/2008 r. 

wpisem 

13 12.03.2009 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma o 
przyznaniu z budżetu 
miasta 2009 r. dotacji w 
wys. 690.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

14 16.02.2010 r. Złożono do rejestru 
kserokopię umowy nr 
EKiS/DOT/MBP/2010 
zapewniającą dotację z 
budżetu miasta w 2010 r. 
w wys. 750.000,00 zł. 

Złożono do rejestru 
kserokopie: 

1. Rozliczenia 
przychodów i 
wydatków MBP na 
31.12.2009 r. 

2. Sprawozdanie z 
działalności MBP – 
„Analiza 2009 r.” 

3. Sprawozdanie 
biblioteki 
publicznej za 2009 
r. K-03 (GUS) – 
dotyczące MBP w 
Sandomierzu. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

15 7.02.2011 r. W dniu 7.02.2011 r. 
dostarczono do rejestru 
kserokopię umowy Nr 
EKiS/DOT/MBP/2011 z 
dnia 3.01.2011 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 



dotyczącej przekazywania 
środków budżetowych 
miasta Sandomierza w 
2011 r. jako dotacji na: 
„Dofinansowanie bieżącej 
działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury”. 

W dniu dzisiejszym 
przekazano do rejestru 
kserokopie rozliczenia 
przychodów i wydatków 
MBP na 31.12.2010 r., 
Sprawozdania 
merytoryczno – 
finansowego za 2010 r., 
Sprawozdania GUS K-03 za 
2010 r., Sprawozdania za 
2010 r., wraz z 
dokumentem „Działalność 
kulturalno – oświatowa 
MBP w Sandomierzu za 
2010 r.”. 

16 29.03.2012 r. W dniu dzisiejszym 
złożono do rejestru 
kserokopię pisma znak 
SK.3030.4.2012.CG 
zapewniającego MBP 
budżetowe Środki 
finansowe na 2012 rok w 
wysokości 750.000,00 zł. 

W dniu dzisiejszym 
złożono do rejestru Bilans 
sporządzony na dzień 
31.12.2011 r. MBP wraz z 
rachunkiem zysków i strat, 
rozliczeniem dotacji 
podmiotowej za 2011, 
sprawozdania GUS-owskie 
i merytoryczne: 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 



Działalność kulturalno – 
oświatowa MBP w 
Sandomierzu w 2011 roku. 

17 26.03.2013 r. Dziś dostarczono w celu 
wpisu do rejestru umowę 
nr KSiP/DOT/MBP/2013 
zapewniającą bibliotece 
dofinansowanie 
budżetowe w 2013 r. w 
wysokości 800.000,00 zł. 

W dniu dzisiejszym 
złożono do rejestru Bilans 
sporządzony na dzień 
31.12.2012 r., Rachunek 
zysków i strat, Rozliczenie 
dotacji podmiotowej za 
2012 r., Sprawozdanie 
merytoryczno – finansowe 
wraz z kompletem 
sprawozdań za 2012 r. 
sporządzonych przez MBP.  

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 

18 1.04.2014 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru 
umowę Nr 
KSiP.400.3.2014.AKR 
zapewniającą bibliotece 
dofinansowanie 
budżetowe w 2014 r. w 
wysokości 750.000,00 zł 
wraz z aneksem nr 1 
zwiększającym kwotę 
dofinansowania do kwoty 
780.000,00 zł. 

Dziś dostarczono również 
do rejestru: 

- Bilans sporządzony na 
dzień 31.12.2013 r., 

- Skonsolidowany bilans na 
dzień 31.12.2013 r., 

- Rachunek zysków i strat 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - Perła 



sporządzony za okres 
31.12.2013, 

- Rozliczenie dotacji 
podmiotowej za 2013 rok, 

- Sprawozdanie 
merytoryczno – finansowe, 

- Sprawozdanie z 
działalności kulturalno – 
oświatowej oraz 
sprawozdanie za 2013 rok 
i sprawozdanie biblioteki 
K-03 (GUS).                                                                                             

19 10.02.2015 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru: - 
Rozliczenie dotacji 
podmiotowej za 2014 rok - 
Sprawozdanie 
merytoryczno – finansowe,  

- opracowanie pod nazwą 
„Działalność kulturalno – 
oświatowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w 
Sandomierzu w 2014 roku,  

- Sprawozdanie biblioteki 
K-03 GUS,  

- Sprawozdanie za 2014 r. 
(statystyczno-
merytoryczne)  

i 7 tabeli zawierających 
szczegółowe dane.  

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

20 4.08.2015 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru 
kserokopię Umowy Nr 
KSiP.400.1.2015.AKR 
zawartą w dniu 5 stycznia 
2015 roku, która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2015 r. w 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji kultury, 
w kwocie 800.000,00 zł 
wraz z aneksem 
zwiększającym kwotę 
dotacji do kwoty 
900.000,00 zł  

21 12.11.2015 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru 
kserokopię aneksu nr 2 do 
Umowy Nr 
KSiP.400.1.2015.AKR 
zawartej 5 stycznia 2015 
roku, która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2015 r.  

w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji kultury,  

zwiększającego kwotę 
dotacji do kwoty 
925.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

22 11.12.2015 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru 
kserokopię aneksu nr 3 do 
Umowy Nr 
KSiP.400.1.2015.AKR 
zawartej 5 stycznia 2015 
roku, która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2015 r.  

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji kultury,  

zwiększającego kwotę 
dotacji do kwoty 
998.114,49 zł. 

23 10.02.2016 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru:  

- kserokopię Umowy Nr 
KPSiT.400.1.2016.DSO 
zawartą w dniu 8 stycznia 
2016 roku, która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2016 r.  
w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. 
Jana Długosza  
w Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji kultury, 
w kwocie 925.000,00 zł, 
 - Rozliczenie dotacji 
podmiotowej za 2015 rok, 
- Sprawozdanie 
merytoryczno - finansowe,  

- opracowanie pod nazwą 
„Działalność kulturalno – 
oświatowa Miejskiej 
Biblioteki Publicznej  
w Sandomierzu w 2015 
roku,  

- Sprawozdanie biblioteki 
K-03 GUS (Miejska 
Biblioteka Publiczna, 
Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 1, 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



Miejska Biblioteka 
Publiczna Filia nr 2),  

- Sprawozdanie za 2015 r. 
(statystyczno-
merytoryczne)  

i 9 tabeli zawierających 
szczegółowe dane. 

24 31.03.2016 r. 

 

 

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru: 

- Bilans sporządzony na 
dzień: 31.12.2015 r., 

- Rachunek zysków i strat 
sporządzony za okres 
01.01.2015 - 31.12.2015. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

25 31.03.2017 r. 

 

 

 

W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru: 

- Bilans sporządzony na 
dzień: 31.12.2016 r., 

- Rachunek zysków i strat 
sporządzony za okres 
01.01.2016 - 31.12.2016., - 
Skonsolidowany bilans na 
dzień: 31.12.2016 r. . 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

26 27.03.2018 r. W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru: 

- Bilans sporządzony na 
dzień: 31.12.2017 r., 

- Rachunek zysków i strat 
sporządzony za okres 
01.01.2017 - 31.12.2017., 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

27 2.04.2019 r.  W dniu dzisiejszym 
dostarczono do rejestru: 

Sprawozdanie finansowe 
Miejskiej Biblioteki 
Publicznej za 2018 r. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 



 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu. 

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 Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono wpisem. 

 


