
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SANDOMIERZU 

 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY dla których organizatorem jest Powiat Sandomierski jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), na podstawie Rozporządzenia 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). 

 

Numer wpisu do rejestru: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: Biuro Wystaw Artystycznych w Sandomierzu. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nume
r 

kolejn
y 

wpisu 

Data 
wpisu, 
daty 

kolejnyc
h zmian 

Pełna 
i skrócona 

nazwa 
instytucji 
kultury 

Przedmiot 
działalnoś

ci 
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 
identyfikat

or                                                                                                                                                                                                                 
instytucji 
kultury 
nadany 

w systemie 
informacji 

statystyczn
ej 

Uwag
i 

Imię 
i nazwisko 

pełnomocnik
a 

organizatora 
dokonująceg

o wpisu 

1 4.01.1999 

Biuro Wystaw 
Artystycznych 

w 
Sandomierzu 

Współczesne 
sztuki 

plastyczne i 
ich 

upowszechnia
nie poprzez 

- organizację 
wystaw dzieł 

sztuki, 
- wydawanie 

publikacji 
związanych z 
upowszechnia

niem sztuk 
plastycznych 

- sporządzanie 
dokumentacji 

fotograficznej i 
video 

- edukację 
plastyczną 

dzieci i 

27 – 600 
Sandomierz, 
ul. Rynek 6/6 

Organizator : 
Rada Powiatu 

Sandomierskiego 
Akt utworzenia: 

Zarządzenie Nr 49 
Wojewody 

Tarnobrzeskiego z 
dnia 31.12.1975 r. 

w sprawie 
powołania Biura 

Wystaw 
Artystycznych     
w Tarnobrzegu 

. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

000784125 

Nie 
zaopatr

zono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 



młodzieży, 
- gromadzenie 

dzieł sztuki 

 

2 19 .01.2000  Od 17.11.1999 
r. siedziba 
Biura Wystaw 
Artystycznych 
jest przy ul. 
Rynek 18 w 
Sandomierzu , 
27-600 
Sandomierz 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem. 

27 – 600 
Sandomierz, 
ul. Rynek 18 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

000784125 Nie 
zaopatr
zono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

3 08 .01.2001  Nie 
zaopatrzono 
wpisem. 

Nie 
zaopatrzono 
wpisem. 

Nie 
zaopatrzon
o wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

Zmiana numeru 
identyfikacyjneg
o REGON na 
numer 
291198752 

Nie 
zaopatr
zono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

 
 
 

Dział II – Organizacja instytucji kultury: Biuro Wystaw Artystycznych 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 19.05.1999 

Uchwałą Nr 
V/29/99 z dnia 
19 maja 1999 r. 
został nadany 
statut dla Biura 

Wystaw 
Artystycznych w 
Sandomierzu. 

Dyrektor : mgr 
Teresa Pilch 

Do składania w 
imieniu Biura 

Wystaw 
Artystycznych 
oświadczeń w 

zakresie jego praw i 
obowiązków 
finansowych i 

nie zaopatrzono 
wpisem. 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 
Mieczysław Sawa 



Do rejestru 
statut Biura 

Wystaw 
Artystycznych 

został złożony w 
dniu 20.05.1999 

r. 

majątkowych 
wymagane jest 
współdziałanie 
dwóch osób tj. 

dyrektora i 
głównego 

księgowego lub 
osób przez nich 
upoważnionych. 
Dyrektor: mgr 
Teresa Pilch 

Główny Księgowy: 
Danuta Jakus 

2 19.01.2000 r. 
nie zaopatrzono 

wpisem 
nie zaopatrzono 

wpisem 

Od 03.01.2000 r. 
główna księgowa – 

Krystyna Paw 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem. 
Mieczysław Sawa 

3 17.02.2003 r. 
nie zaopatrzono 

wpisem 
nie zaopatrzono 

wpisem 

Od 10.02.2003 r. 
główna księgowa – 

Danuta Medaj 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 
Mieczysław Sawa 

4 31.12.2008 r. 
nie zaopatrzono 

wpisem 

Uchwałą Nr 
424/2008 Zarządu 

Powiatu w 
Sandomierzu z 
dnia 29 grudnia 

2008r. powierzono 
pełnienie 

obowiązków 
Dyrektora Biura 

Wystaw 
Artystycznych w 

Sandomierzu Pani 
Katarzynie 

Pisarczyk, do 
czasu powołania 
dyrektora Biura 

Wystaw 
Artystycznych w 
Sandomierzu po 
przeprowadzeniu 

procedury 
konkursowej 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 

Stanisław 
Masternak 

5 31.12.2008 r. 

Zmiana statutu 
– 17 maja 2000 
r. uchwałą Nr 
xv/83/2000 z 
dnia 17 maja 

2000 roku Rady 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem  

Stanisław 
Masternak 



Powiatu w 
Sandomierzu 

zmieniono 
uchwałę w 

sprawie nadania 
statutu dla Biura 

Wystaw 
Artystycznych w 
Sandomierzu. 

6 31.12.2008 r. 
nie zaopatrzono 

wpisem 

Anuluję się wpisy 
dokonane w 

rubryce nr 4 w 
dniach 

19.05.1999r., 
19.01.2000r., 

17.02.2003 r. , z 
uwagi na brak 

pełnomocników w 
Biurze Wystaw 

Artystycznych w 
Sandomierzu 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 

Stanisław 
Masternak 

7 16.07.2009 r.  

Uchwałą Nr 
530/2009 Zarządu 

Powiatu w 
Sandomierzu z 

dnia 16.07.2009 r. 
powołano Panią 

Katarzynę 
Pisarczyk na 
stanowisko 

dyrektora Biura 
Wystaw 

Artystycznych w 
Sandomierzu z 

dniem 01.08.2009r. 
na czas 

nieokreślony. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 

Stanisław 
Masternak 

8 20.11.2014 r. 

Uchwałą Nr 
XLVII/306/2014 
Rady Powiatu w 
Sandomierzu z 
dnia 5 listopada 

2014 roku 
został nadany 
statut dla Biura 

Wystaw 
Artystycznych w 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 

Stanisław 
Masternak 



Sandomierzu 

9 02.03.2019 

Zmiana statutu 
uchwałą Nr 

V/31/2019 Rady 
Powiatu w 

Sandomierzu z 
dnia 26 lutego 

2019 roku  

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie 
zaopatrzono 

wpisem 
Anna Szewczyk 

 
 

  Dział III – Mienie instytucji kultury: Biuro Wystaw Artystycznych 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 30.03.1999 r. 

Bilans za 1998 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 
30.03.1999r. 

Nie zaopatrzono 
wpisem. 

 Mieczysław Sawa 

2 31.03.2000 r. 

Bilans za 1999 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

17.03.2000r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Obiekt wpisany do 
rejestru obiektów o 

szczególnym znaczeniu 
dla kultury ( zgodnie z 

Rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Sztuki 
z dnia 6 stycznia 1999r. 
( Dz.U. Nr 21 poz. 185) 

Mieczysław Sawa 

3 31.03.2001 r. 

Bilans za 2000 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

20.03.2001r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

4 10.03.2002 r. 

Bilans za 2001 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 



Sandomierzu w dniu 
01.03.2002r. 

5 10.03.2003 r. 

Bilans za 2002 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

07.03.2002r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

6 01.04.2004 r. 

Bilans za 2003 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

31.03.2004r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

7 12.04.2005 r. 

Bilans za 2004 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

30.03.2005r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

8 03.04.2006 r. 

Bilans za 2005 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

30.03.2006r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Mieczysław Sawa 

9 02.04.2007 r. 

Bilans za 2006 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

30.03.2007r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

10 31.03.2008 r. 

Bilans za 2007 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

31.03.2007r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

11 31.03.2009 r. 
Bilans za 2008 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 



Finansowego Starostwa 
Powiatowego w 

Sandomierzu w dniu 
31.03.2009r. 

12 30.03.2010 r. 

Bilans za 2009 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

30.03.2010r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

13 31.03.2011 r. 

Bilans za 2010 r. został 
sporządzony i złożony 

do Wydziału 
Finansowego Starostwa 

Powiatowego w 
Sandomierzu w dniu 

31.03.2011r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

14 29.03.2012 r. 
Bilans za 2011 r. został  

złożony  w dniu 
29.03.2012r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

15 29.03.2013 r. 
Bilans za 2012 r. został  

złożony w dniu 
28.03.2013r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

16 28.03.2014 r. 
Bilans za 2013 r. został  

złożony  w dniu 
28.03.2014r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

17 30.03.2015 r. 
Bilans za 2014 r. został  

złożony  w dniu 
30.03.2015r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

18 30.03.2016 r. 
Bilans za 2015 r. został  

złożony w dniu 
30.03.2016r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

19 29.03.2017 r. 
Bilans za 2016 r. został  

złożony  w dniu 
29.03.2017r 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

20 21.03.2018 r. 
Bilans za 2017 r. został  

złożony  w dniu 
21.03.2018 r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Stanisław Masternak 

21 22.03.2019 r. 
Bilans za 2018 r. został  

złożony  w dniu 
22.03.2019 r. 

nie zaopatrzono 
wpisem 

nie zaopatrzono 
wpisem 

Anna Szewczyk 

 
 
 

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 

 
1 
 

 .    

 


