
 

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)  

Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu 

Numer wpisu do rejestru: 2/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Numer 
kolejny 
wpisu 

Data 
wpisu, 

daty 
kolejnyc
h 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 
identyfika-                                                                                                                                                                                                                               

tor instytucji 
kultury 
nadany  

w systemie 
informacji 
statysty-                                                          

cznej 

Uwagi Imię  
i nazwisko 

pełnomocnika 
organizatora 

dokonującego 
wpisu 

1 4.03.2009 
r. 

Sandomiers
kie Centrum 
Kultury, SCK 

Rozwijanie  
i zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych  
w zakresie 
kultury 

27 – 600 
Sandomierz
, Rynek 20 

Gmina Miejska 
Sandomierz; 
uchwała nr 
XXVIII/253/200
8 Rady Miasta 
Sandomierza  
z dnia 17 
grudnia 2008 r.  
w sprawie 
utworzenia 
samorządowej 
instytucji kultury 
o nazwie 
„Sandomierskie 
Centrum 
Kultury” 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie  
zaopatrzon
o wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



2 12.03. 
2009 r. 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem 

Nie 
zaopatrzon
o wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

REGON – nr 
identyfikacyjny 
SCK: 260281322; 
NIP – nr 
identyfikacji 
podatkowej SCK: 
864 19 10 817 

Nie 
zaopatrzon
o wpisem 

 

 

   Dział II – Organizacja instytucji kultury: Sandomierskie Centrum Kultury 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 4.03.2009 r. Kserokopię 
Statutu 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury 
– stanowiącego 
załącznik do 
uchwały Rady 
Miasta 
Sandomierza nr 
XXVIII/253/2008 
z dnia 17 grudnia 
2008 roku w 
sprawie 
utworzenia 
samorządowej 

Dyrektor 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury 
– Wojciech 
Dumin 

W dniu 2.03.2009 r. 
Burmistrz 
Sandomierza 
udzielił 
pełnomocnictwa 
Panu Wojciechowi 
Duminowi – 
Dyrektorowi SCK – 
do czynności 
zwykłego zarządu 
dotyczącego 
bieżącego 
funkcjonowania 
instytucji  
i wykonywania 

Sandomierskie 
Centrum Kultury; 
Rynek 20, 27-600 
Sandomierz; 
260281322 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Izabela Przybyś - 
Perła 



instytucji kultury 
o nazwie 
„Sandomierskie 
Centrum Kultury” 
złożono do 
rejestru dnia 
4.03.2009 r. 

zadań statutowych. 

2 5.03.2009 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu 5.03.2009 r. 
Dyrektor SCK 
udzielił 
pełnomocnictwa 
Pani Agacie król – 
Głównej Księgowej 
SCK – w zakresie 
podpisywania 
pism, przelewów  
i innych 
wymaganych 
dokumentów SCK 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 

3 7.08.2009 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu 3.08.2009 r. 
Dyrektor SCK 
powierzył Pani 
Monice Małek – od 
1.08.2009 r. – 
obowiązki i 
odpowiedzialność 
Głównej Księgowej 
zatrudnionej w SCK 
w zakresie: 1. 
Prowadzenia 
rachunkowości 
jednostki, 2. 
Wykonywania 
dyspozycji 
środkami 
pieniężnymi, 3. 
Dokonywania 
wstępnej kontroli 
zgodności operacji 
gospodarczych  
i finansowych  
z planem 
finansowym, 4. 
Dokonywania 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



wstępnej kontroli 
kompletności  
i rzetelności 
dokumentów 
dotyczących 
operacji 
gospodarczych  
i finansowych. 

4 10.02.2010 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu 10.02.2010 
r. złożono do 
rejestru kserokopię 
pisma z dnia 
3.02.2010 r., w 
treści którego 
Dyrektor SCK 
powierzył z dniem 
1.02.2010 r. – nadal 
– obowiązki  
i odpowiedzialność 
Głównej Księgowej 
SCK Pani Monice 
Małek w zakresie 
jak wyżej (w 
poprzednim 
wpisie).  

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 

5 25.03.2013 r. W dniu 
25.03.2013 r. 
złożono do 
rejestru uchwałę 
Nr 
XXV/274/2013 
Rady Miasta 
Sandomierza z 
dnia 23 stycznia 
2013 r. w sprawie 
nadania Statutu 
samorządowej 
instytucji kultury 
pod nazwą 
Sandomierskie 
centrum Kultury 
w Sandomierzu 
wraz z 
załącznikiem nr 1 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Izabela Przybyś - 
Perła 



do niniejszej 
uchwały 
zawierającym 
Statut SCK. 

6 26.06.2017 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu 26.06.2017 
r. złożono do 
rejestru pismo  
z dnia 23.06.2017 
r., z treści którego 
wynika, iż Dyrektor 
SCK powierzył na 
okres od 
12.06.2017 r. do 
31.12.2017 r. 
obowiązki  
i odpowiedzialność 
Głównej Księgowej 
SCK Pani Karolinie 
Karasińskiej - Lach 
w zakresie:   
1. Prowadzenia 
rachunkowości 
jednostki, 2. 
Wykonywania 
dyspozycji 
środkami 
pieniężnymi, 3. 
Dokonywania 
wstępnej kontroli 
zgodności operacji 
gospodarczych  
i finansowych  
z planem 
finansowym, 4. 
Dokonywania 
wstępnej kontroli 
kompletności  
i rzetelności 
dokumentów 
dotyczących 
operacji 
gospodarczych  
i finansowych. 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

7 30.04.2018 r. Nie zaopatrzono Nie zaopatrzono W dniu 30.04.2018 Nie zaopatrzono Nie zaopatrzono Dariusz Socha 



wpisem wpisem r. złożono do 
rejestru kserokopię 
pisma z dnia 
27.04.2018 r., z 
treści którego 
wynika, iż Dyrektor 
SCK powierzył z 
dniem 1.01.2018 r. 
– nadal – pełne 
obowiązki  
i odpowiedzialność 
Głównej Księgowej 
SCK Pani Karolinie 
Karasińskiej - Lach 
w zakresie jak 
wyżej (w 
poprzednim 
wpisie). 

wpisem wpisem 

8 6.03.2019 r. Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

W dniu 6.03.2019 r. 
złożono do rejestru 
kserokopię pisma z 
dnia 5.03.2019 r., z 
treści którego 
wynika, iż Dyrektor 
SCK powierzył z 
dniem 1.03.2019 r. 
– nadal – pełne 
obowiązki  
i odpowiedzialność 
Głównej Księgowej 
SCK Pani 
Katarzynie Bublik-
Osmali. 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Nie zaopatrzono 
wpisem 

Dariusz Socha 

 
 

Dział III – Mienie instytucji kultury: Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja o 
złożeniu do rejestru 

rocznego 
sprawozdania 

Informacja o 
obciążeniu środków 
trwałych instytucji 

kultury 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 



finansowego ograniczonymi 
prawami 

rzeczowymi 

dokonującego wpisu 

1 12.03.2009 r. Złożono do rejestru 
kserokopię pisma 
Skarbnika Miasta z dnia 
12.03.2009 r. 
informującego  
o zabezpieczeniu  
w budżecie miasta 
Sandomierza na rok 
2009 środków na 
działalność SCK  
w wysokości 808.700,00 
zł 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

2 8.02.2010 r. W dniu 8.02.2010 r. 
złożono do rejestru 
kserokopię 
sprawozdania 
finansowego SCK za 
2009 r. wraz  
z kserokopią 
sprawozdania 
merytorycznego SCK za 
2009 r. 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

3 12.02.2010 r. Złożono do rejestru 
kserokopię umowy nr 
EKiS/DOT/SCK/2010  
z dnia 10.02.2010 r. 
zapewniającej na 2010 r. 
dotację z budżetu miasta 
w wysokości 
1.238.624,00 zł. 

nie zaopatrzono wpisem nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

4 17.01.2011 r. W dniu 17.01.2011 r. 
złożono do rejestru 
kserokopie: - Rozliczenia 
przychodów i wydatków 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury na 
31.12.2010 r.; - 
Sprawozdania 
merytorycznego  
z działalności 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 



Sandomierskiego 
Centrum Kultury za 
okres od 1.01.2010 r. do 
31.12.2010 r. 

5 7.02.2011 r. W dniu dzisiejszym 
przekazano do rejestru: 
kserokopię umowy nr 
KSiP/DOT/SCK/2011 
zawartej 3.01.2011 r., 
dotyczącej 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza  
w 2011 r. jako dotacji na 
„Dofinansowanie 
bieżącej działalności SCK 
w Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury” oraz kserokopię 
kwartalnego 
sprawozdania o stanie 
należności oraz 
wybranych aktywów 
finansowych.  

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

6 30.03.2012 r.  30.03.2012 r. złożono do 
rejestru „Sprawozdanie 
finansowe 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury  
w Sandomierzu za rok 
2011” oraz „Umowę Nr 
KSiP/DOT/SCK/2012 
zawartą w dniu 11 
stycznia 2012 roku”, 
która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza  
w 2012 r. jako dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury  
w Sandomierzu jako 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 



miejskiej instytucji 
kultury, w kwocie 
1.324.600,00 zł. 

7 25.01.2013 r. 25.01.2013 r. złożono do 
rejestru „Sprawozdanie 
finansowe 
Sandomierskiego 
Centrum  Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2012” oraz 
„Umowę Nr 
KSiP/DOT/SCK/2013 
zawartą w dniu 11 
stycznia 2013 roku”, 
która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2013 r. 
w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury, w kwocie 
1.324.600,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 

8 18.03.2014 r. 18.03.2014 r. złożono do 
rejestru „Sprawozdanie 
finansowe 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2013”, 
„Rozliczenie dotacji 
otrzymanej z Urzędu 
Miejskiego w 
Sandomierzu przez 
Sandomierskie Centrum 
Kultury w okresie 
1.01.2013 – 31.12.2013” 
oraz „Umowę Nr 
KSiP.400.2.2014.AKR 
zawartą w dniu 7 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Izabela Przybyś - Perła 



stycznia 2014 roku”, 
która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2014 r. 
w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury, w kwocie 
1.170.000,00 zł. 

9 4.08.2015 r. 4.08.2015 r. złożono do 
rejestru  
„Rozliczenie dotacji 
otrzymanej z Urzędu 
Miejskiego w 
Sandomierzu przez 
Sandomierskie Centrum 
Kultury w okresie 
1.01.2014 – 31.12.2014” 
oraz kserokopię Umowy 
Nr KSiP.400.2.2015.AKR 
zawartą w dniu 22 
stycznia 2015 roku, 
która dotyczy 
przekazywania środków 
budżetowych miasta 
Sandomierza w 2015 r. 
w formie dotacji na 
dofinansowanie bieżącej 
działalności 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury, w kwocie 
1.000.000,00 zł. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

10 18.08.2015 r. 18.08.2015 r. złożono do 
rejestru kserokopię 
„Sprawozdania 
finansowego 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 



Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2014”, 

11 10.02.2016 r. 10.02.2016 r. złożono do 
rejestru:  
- Sprawozdanie 
merytoryczne  
z działalności 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury za 
okres od 01.01.2015 r. 
do 31.12.2015 r., 
- kserokopie 
„Rozliczenia dotacji 
otrzymanej z Urzędu 
Miejskiego w 
Sandomierzu przez 
Sandomierskie Centrum 
Kultury  
w okresie 1.01.2015 – 
31.12.2015” 
- kserokopię Umowy Nr 
KPSiT.400.2.2016.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 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury  
w Sandomierzu jako 
miejskiej instytucji 
kultury, w kwocie  
1.075.000,00 zł. 
 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

12 17.11.2016 r. 17.11.2016 r. złożono do 
rejestru kserokopię: 
- „Sprawozdania 
finansowego 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 



Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2015”, 
- „Skonsolidowanego 
bilansu jednostki 
samorządu 
terytorialnego” oraz jego 
korektę. 
 

13 30.03.2017 r. 30.03.2017 r. złożono do 
rejestru kserokopię 
„Sprawozdania 
finansowego 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2016”. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

14 29.03.2018 r. 29.03.2018 r. złożono do 
rejestru kserokopię 
„Sprawozdania 
finansowego 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2017”. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

15 29.03.2019 r. Do rejestru złożono 
kserokopię  
następującego 
dokumentu: 
„Sprawozdanie 
finansowe 
Sandomierskiego 
Centrum Kultury w 
Sandomierzu za rok 
obrotowy 2018”. 

Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Dariusz Socha 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: Sandomierskie Centrum Kultury w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 

Numer kolejny 
wpisu 

Data wpisu, daty 
kolejnych zmian 

Informacja  
o połączeniu, 
podziale lub 

Imię i nazwisko 
likwidatora 

Uwagi Imię i nazwisko 
pełnomocnika 
organizatora 



likwidacji instytucji 
kultury 

dokonującego wpisu 

1 Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem Nie zaopatrzono wpisem 

 


