
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie 
 

Numer wpisu do rejestru : KR/OK/1 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Num

er 

kolej

ny 

wpis

u 

Data 

wpisu, 

daty 

kolejnyc

h zmian 

Pełna i skrócona 

nazwa instytucji 

kultury 

Przedmiot 

działalności instytucji 

kultury 

Siedziba i 

adres 

instytucji 

kultury 

Oznaczenie 

organizator

a i aktu 

utworzenia 

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. 2012.07.2

0. 

Miejski Ośrodek 

Kultury im. 

Klemensa 

Waberskiego w 

Gnieźnie (MOK) 

Zakres działalności  

MOK obejmuje: 

1)rozpoznawanie, 

rozbudzanie i 

zaspokajanie potrzeb 

oraz zainteresowań 

kulturalnych 

mieszkańców; 

2)tworzenie 

warunków do 

rozwoju aktywności 

kulturalnej, 

artystycznej, 

hobbystycznej, 

rekreacyjno-

ruchowej oraz 

zainteresowania 

sztuką; 

ul. 

Łubieńskiego 

11 

62-200 

Gniezno 

Prezydent 

Miasta 

Gniezna -

Uchwała 

Prezydium 

Miejskiej 

Rady 

Narodowej 

nr 

XVII/95/54 z 

9.04.1954 r. 

  

REGON:00028172

0 

PKD 94.04.Z. 

 Dariusz Pajkert 



3)prezentację i 

promocję 

amatorskiego ruchu 

artystycznego oraz 

twórczości 

profesjonalnej; 

4)gromadzenie i 

udostępnianie 

informacji o 

twórcach, 

instytucjach i 

działalności 

artystycznej; 

5)inspirowanie 

działań artystycznych 

i kulturalnych oraz 

różnorodnych form 

spędzania czasu 

wolnego we 

współpracy z 

organizacjami 

pozarządowymi, 

samorządowymi oraz 

innymi placówkami 

kultury;  

6)działanie na rzecz 

integracji 

społeczności lokalnej; 

7)współdziałanie z 

instytucjami i 

organizacjami 

społecznymi w 

zakresie lepszego 

zaspokajania potrzeb 

kulturalnych i 

społecznych 



mieszkańców; 

8)prowadzenie 

współpracy 

kulturalnej z 

zagranicą; 

9)edukację 

kulturalną i 

wychowanie przez 

sztukę; 

10)kształtowanie 

nawyków 

mieszkańców do 

aktywnego 

współtworzenia i 

odbioru 

różnorodnych form 

spędzania czasu 

wolnego; 

11)inne działania na 

rzecz rozwijania i 

zaspokajania potrzeb 

kulturalnych 

mieszkańców 

Gniezna 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                



Dział II – Organizacja instytucji kultury: 

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 

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 

uprawnień 

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                                                                                                                                                                                                                                                                     2012.07.20. Zarządzenie nr 1/92 

Prezydenta Miasta 

Gniezna z późniejszymi 

zmianami w  

Uchwała Rady Miasta 

Gniezna 

nr XXX/290/2004 z 26 

listopada 2004 r. 

 

Paweł Kostusiak - 

dyrektor 

Paweł Kostusiak – dyrektor z 

pełnym zakresem czynności 

prawnych 

  Dariusz Pajkert 

2 2015.06.26 Zarządzenie nr 1/92 

Prezydenta Miasta 

Gniezna z późniejszymi 

zmianami w  

Uchwała Rady Miasta 

Gniezna 

nr XXX/290/2004 z 26 

listopada 2004 r. 

 

Dariusz Pilak - 

dyrektor 

Dariusz Pilak – dyrektor z 

pełnym zakresem czynności 

prawnych 

  Piotr Wiśniewski 

 



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 

1 Stan na 

31.12.2009 

Sprawozdanie finansowe: 

- śr. trwałe: 328.377,10 

- śr. nietrwałe i wart. 

niemat.: 258.101,55 ; 

7.791,99 

- śr. finansowe: 6.436,25 

złożone do WGF UM dnia   

  

  Dariusz Pajkert 

2 Stan na 

31.12.2010 

Sprawozdanie finansowe: 

- śr. trwałe: 328.377,10 

- śr. nietrwałe i wart. 

niemat: 272.940,36 ; 

7.876,99 

- śr. finansowe: 3.448,53 

złożone do WGF UM dnia  

29.03.2011 

  Dariusz Pajkert 

3 Stan na 

31.12.2011 

Sprawozdanie finansowe: 

- śr. trwałe: 328.377,10 

- śr. nietrwałe i wart. 

niemat: 280.756,13 ; 

8.949,99 

- śr. finansowe: 4.244,91 

złożone do WGF UM dnia  

28.03.2012 

  Dariusz Pajkert 

4 Stan na 

31.12.2012 

Sprawozdanie finansowe: 

- śr. trwałe: 450.792,44 

- śr. nietrwałe i wart. 

niemat: 291.330,33 ; 

9.182,46 

- śr. finansowe: 16.474,03 

złożone do WGF UM dnia  

28.03.2013  

  Dariusz Pajkert 



 



5 Stan na 

31.12.2013 r. 

Sprawozdanie finansowe: 

        -       śr. trwałe: 506 479,74 

        -       śr. nietrwałe i wart. 

niemat.:  304 777,79 

        -       śr. finansowe: 17 436,33 

złożone do WGF UM dnia 

28.03.2014 r. 

  Dariusz Pajkert 

6 Stan na 

31.12.2014 r. 

Sprawozdanie finansowe: 

        -       śr. trwałe: 696 515,41 

        -       śr. nietrwałe i wart. 

niemat.:  293 254,79 

        -       śr. finansowe: 34 451,13 

złożone do WGF UM dnia 

30.03.2015 r. 

  Dariusz Pajkert 

7 Stan na 

31.12.2015 r. 

Sprawozdanie finansowe: 

        -      śr. trwałe: 728 864,90 

        -      śr. nietrwałe i wart. 

niemat.: 244 993,34 

        -      śr. finansowe: 62 270,44 

Złożono do WGF UM dnia 

30.03.2016 r. 

  Dariusz Pajkert 

8 Stan na 

31.12.2016 r. 

Wpis: 21.06.2017 r. 

Sprawozdanie finansowe: 

        -      śr. trwałe: 769 946,61 

        -      śr. nietrwałe i wart. 

niemat.:  264 674,99 

        -      śr. finansowe: 47 152,43 

Złożono do WGF UM dnia 

29.03.2017 r. 

  Piotr Wiśniewski 

9 Stan na 

31.12.2017 r. 

Wpis: 04.09.2018 r. 

Sprawozdanie finansowe: 

        -      śr. trwałe:731 262,82 

        -      śr. nietrwałe i wart. 

Niemat: 269 201,95 

        -      śr. finansowe: 34 158,33 

Złożono do WGF UM dnia  

29.03.2018 r. 

  Piotr Wiśniewski 



 

 

 

 

 

Dział IV – Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury: nie dokonano 

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 

      

 

 

 


