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Dział drugi: Organizacja instytucji kultury 

 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu instytucji 

kultury 

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 

dokonując dok 

wpisu 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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24 czerwca 1996 r.   mgr Mariusz 

Szymczak 

    

2 4.11.2010 r. Zmiana statutu: Uchwała 

Nr XLI/381/2010 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dn. 4 listopada 2010 r. 

     

3 27.09.2012 r. Zmiana statutu: Uchwała 

Nr XX/246/2012 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dn. 27 września 2012 r.  

    
Anna Bogacz 



2 

 

Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu instytucji 

kultury 

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 

dokonując dok 

wpisu 

4 20.12.2013 r.  Zmiana statutu: Uchwała 

Nr XXVIII/346/2013 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dn. 18 września 2013 r.  

    
Anna Bogacz 

5 25.09.2014 r.  Ogłoszenie jednolitego 

tekstu statutu: Uchwała nr 

XXXVII/464/2014 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 25 września 2014 r. w 

sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały 

XXI/246/2012 Rady 

Miejskiej z dnia 27 

września 2012 r. w sprawie 

Statutu Domu Kultury w 

Pleszewie 

    
Anna Bogacz 
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Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu instytucji 

kultury 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

instytucji kultury 
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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 

dokonując dok 

wpisu 

6 12.05.2016 r.  Zmiana uchwały w sprawie 

statutu: Uchwała Nr 

XIII/163/2016 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 12 maja 2016 r. w 

sprawę zmiany Uchwały 

Nr XXI/246/2012 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie statutu Domu 

Kultury w Pleszewie   

    
Anna Bogacz 
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kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu instytucji 

kultury 

Imię i nazwisko 

dyrektora 

instytucji kultury 
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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 

dokonując dok 

wpisu 

7 25.05.2017 r.  Ogłoszenie jednolitego 

tekstu statutu: Uchwała Nr 

XXII/271/2017 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 25 maja 2017 r. w 

sprawie: ogłoszenia 

jednolitego tekstu Uchwały 

Nr XXI/246/2012 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 27 września 2012 r. w 

sprawie statutu Domu 

Kultury w Pleszewie 

    
Anna Bogacz 

8 01.03.2019 r. 
 

Zmiana dyrektora: 

mgr Przemysław 

Marciniak 

(01.03.2019r.) 

   
Robert Kiczka 

9 30.05.2019 r. Zmiana statutu: Uchwała 

Nr VIII/66/2019 Rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 30 maja 2019 r. w 

sprawie zmiany Statutu 

Domu Kultury w Pleszewie 

    
Robert Kiczka 
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Numer 

kolejny 

wpisu 

Data wpisu, 

daty 

kolejnych 

zmian 

Informacja o złożeniu do 

rejestru statutu instytucji 

kultury 

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 

dokonując dok 

wpisu 

10 21.04.2022 r. Zmiana statutu: Uchwała 

nr XLIV/448/2022 rady 

Miejskiej w Pleszewie z 

dnia 21 kwietnia 2022 w 

sprawie zmiany Statutu 

Domu Kultury w Pleszewie 

    
Monika Migalska 

 


