
Odpis pełny z Bejestry Instytucji Kultury Miasta Gliwice 

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Muzeum w Gliwicach 

Numer wpisu do rejestru: RIK 111/92 

Dział l - Oznaczenie instytucji kultury 

Numer Data wpisu l Pełna i Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i Oznaczenie organizatora i aktu o Nazwa podmiotu, 
kolejny kolejnych skrócona adres utworzeniu instytucji kułtury z którym 
wpisu zmian nazwa instytucji organizator 

instytucji kultury wspólnie 
kultury prowadzi 

i nstytucję kultury 

1 01-06-1992 Muzeum w Upowszechnianie kultury o charakterze 44-100 Miasto Gliwice 
Gliwicach naukowo-badawczym, gromadzenie, Gliwice, 

opracowywanie, konserwacja i Dolnych Władze Miasta 1946-1949; 1950r. -
Muzeum udostępnianie dóbr kultury, badania Wałów Sa upaństwowienie Muzeum; od 1951 r. -

naukowe oraz działalność oświatowa, oddział podległy Muzeum 
popularyzatorska i wystawiennicza. Górnośląskiemu w Bytomiu; 1957r. -

Muzeum Miejskie podległe Prez.MRN 
Gliwice; 1967r. - Muzeum 
autonomiczne. Uchwała Prez. WRN z 
dnia 2.11.1967r. 

Cyfrowy identyfikator Uwagi Imię i nazwisko 
instytucji kultury nadany w pełnomocnika 

systemie informacji 
statystycznej 

P-000282091 -90927177 
53-2-831-27177 

organizatora 
dokonującego 

wpisu 

JOANNA 
ZAGÓRSKA 

Ąt. Ot-t . ("' 
ZJstępC<c Naczelnika 

Wyd:'.+tu Kult 1) ocji Mtasta 
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Dział 11- Organizacja instytucji kultury 

Numer Data wpisu l Informacja o złożeniu do Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców Imiona i nazwisko Nazwa oraz siedziba Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika 

kolejny kolejnych rejestru statutu lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której pełnomocników instytucji wyodrębnionych jednostek organizatora dokonującego 

wpisu zmian powierzono zarządzanie instytucją kultury kultury uprawnionych do organizacyjnych instytucji wpisu 
dokonywania czynności kultury i ich cyfrowe 
prawnych w imieniu instytucji identyfikatory nadane w 
oraz zakres ich upoważnień systemie informacji 

statystycznej 

1 30-08-2010 Aktualny statut Grzegorz Krawczyk - powołanie na stanowisko dyrektora IFBR8 ~esiFu;l'e Głś'NRQ JOANNA ZAGÓRSKA 
wprowadzony uchwałą Nr Muzeum w Gliwicach (na czas określony od 1 października ~się~B'Na; ~eEisła~tr.'a 

XXXV /1050/201 O Rady 2009 r. do 30 września 2016 r.) W~FQI#JIRiBRiQ: § ~a W Bł. 

Miejskiej w Gliwicach Zarządzenie PM nr 4445/09 Prezydenta Miasta Gliwice z a słałwh• ~ 4wii!e~FR 
dnia 1 O czerwca 201 O r. 31 sierpnia 2009 r. ~tu Gli,uieaeR RaSeABftB 

Zarządzenie PM nr 6506/1 O z Prezydenta Miasta Gliwice z WBRIAIQ~ą RF XXXV~~ QBQ~ 

28 października 201 O r. ~Q~ Q ~aEI'I' '-4isjsl~isj 

'"' Qjju1i8BBR ~ ~Q 8i!BFW8Q 

ag~ g F.; i!&I~FBS: sl~ła8aAiB 
Beata Badura-Wituła - Zastępca Dyrektora ds. eświaSei!eR '-.. 'Bii 
Administracyjnych; podstawa uprawnienia: upoważnienie r,u iFRiBRiW ~4Wi!8WFR 

Dyrektora Muzeum z 22 grudnia 2009 r., ważne do W i!BI~FBSiB f!iFQU~ 

odwołania; zakres: zastępowanie dyrektora we wszystkich i i!SBswięaFi R'lająłi~8'N'1'8A 
czynnościach związanych z działalnością statutową, iRstytweji. 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Muzeum 
oraz do składania woli, w szczególności zawierania umów -
NIEAKTUALNE 

2 08-02-2013 - Qeata Qaeh:tFa J,O~itwle GłśwAa STELLA 
i.;się~BYI'B ; f!i88Sł8'11'8 ZABOROWSKA-NAWRATH 
~~Fe\\•AisAie: § ~ ~ ~st 
~ sła!~ł~ '-4~i!B~R'l 

w ~li•Ni888R AEIBEIA8!j8 
W BAlliBią RF XXXlw'f~ Q8Q,, 
~Q~ Q ~BB'I' '-4isjsl~isj 

w ~li•Ni888A i! ~Q 8i!8F'I•18a 
ag~ Q F.; i!BI,FeS: sl~le8eRiB 
sś•Nie88i!8R wali 
Yt' iFRieAił:l Mldi!Bl:łFR 

'"'' i!BI,Fesie f3FBł•'" 
i i!SBswięaFi FAają!l~ew.,.aR 
iASI'I'I~sji. 

3 03-09-2015 Beata Badura-Wituła - zastępca dyrektora (upoważnienie Pani Irena Kosińska - główna STELLA 
od 1.09.2015 do 31.08.2016) księgowa ZABOROWSKA-NAWRATH 

Zastępowanie dyrektora we wszelkich czynnościach 
-.~ związanych z zarządzaniem działalnością i .--0 .--:--.. 

reprezentowaniem Muzeum w Gliwicach, w tym w ..... -"( ·. ~~As 
" szczególności do: 

J" ~~. \ /". 
-···-- ....... 

/ (,: 
' . 

' '', 

Jl .04 .tC ·-.. 
- składania i przyjmowania oświadczeń woli i wiedzy w ' .. 
imieniu Muzeum w Gliwicach, r-. Zastęr";l aczelnika 

Wyd!i,1~U t\L!;[l ' r) l ,w )qiM as ta 
- reprezentowania Muzeum w Gliwicach za zewnątrz , przed 

~ :.> i 
• .. ·e.··-,, ~t:l!r; l f1 oo. ow::;ka-Nowrath 

.l •t .-<"" ') / r::. 



\ wszelkimi osobami, organami, instytucjami i podmiotami, 

- dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec 
pracowników Muzeum w Gliwicach. 

' l 

. ,.·~ 

" u..o4 J" 
Zastep~~~eln 1ka 

: Wy~:·i~~u _Ku1t0 \ ~ mocji Miasta 

- , "c' Zaoorowska-Nawrath 

' ' ~ 
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Numer Data wpisu l 
kolejny kolejnych zmian 
wpisu 

1 27-06-2011 

2 09-07-2012 

3 26-06-2013 

4 03-07-2014 

5 26-06-2015 

Dział III - Mienie instytucji kultury 

Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego 

Bilans za 201 O r. został złożony 
w l Urzędzie Skarbowym w Gliwicach oraz w Wydziale KP UM 
i zatwierdzony uchwałą nr IX/122/2011 Rady Miejskiej 
w Gliwicach 
z 2 czerwca 2011 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r. Muzeum w Gliwicach. 

Bilans za 2011 r. został złożony 
w l Urzędzie Skarbowym w Gliwicach oraz w Wydziale KP UM 
i zatwierdzony uchwałą nr XXI/434/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 28 czerwca 2012r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Muzeum w Gliwicach. 

Bilans za 2012 r. został złożony w l Urzędzie Skarbowym w Gliwicach oraz w Wydziale 
KP UM i zatwierdzony uchwałą nr XXXV/727/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z 13 czerwca 2013 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum w Gliwicach za 2012 r. 

Bilans za 2013 r. został złożony w Wydziale KP UM i zatwierdzony uchwałą nr 
XLIV/946/2014 Rady Miasta Gliwice z 12 czerwca 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Muzeum w Gliwicach za 2013 r. 

Bilans za 2014 r. został złożony w Wydziale KP UM i zatwierdzony uchwałą nr 
Vll/156/2015 Rady Miasta Gliwice z 18 czerwca 2015 r. 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 201 4 r. Muzeum w Gliwicach. 

Informacja o obciążeniu środków trwałych Uwagi Imię i nazwisko pełnomocnika 
instytucji kultury ograniczonymi prawami organizatora dokonującego wpisu 
rzeczowymi 

Brak obciążeń JOANNA ZAGÓRSKA 

Brak obciążeń JOANNA ZAGÓRSKA 

Brak obciążeń STELLA ZABOROWSKA-NAWRATH 

Brak obciążeń STELLA ZABOROWSKA-NAWRATH 

Brak obciążeń STELLA ZABOROWSKA-NAWRATH 

.............. -'· '7 ·;·;- ,·,."'.; 

... ......... -::; ..... -' 



Dział IV - Połączenie. podział i likwidacja instytucji kultury 

-- brak wpisów --

... _ ....•. 
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