
KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY  
 

Numer wpisu do rejestru: 2 

 
Dział I – Oznaczenie instytucji kultury: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Numer 

kolejny 

wpisu 

 

Data wpisu, 

daty kolejnych 

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 identyfikator 

instytucji kultury 

nadany w systemie 

informacji statystycznej 

 

Uwagi 

 

Imię   

i nazwisko 

pełnomocnika 

organizatora 

dokonującego 

wpisu 

1 2 stycznia1995 r. Miejska Biblioteka 

Publiczna   
im. Bolesława Prusa  

w Mławie 

Zaspakajanie   

i rozwijanie potrzeb 
czytelniczych 

społeczeństwa oraz 

upowszechnianie 
wiedzy i kultury 

ul. 3 Maja 5 

06-500 Mlawa 
 

 

Urząd Powiatowy  

w Mławie   
Zarządzenie Nr 19 

z  23 lipca 1975 r. 

Wojewody 
Ciechanowskiego 

(przemianowano na 

placówkę miejską) 

- P-0013472141-90913185-

53-2-831-13185 

- Elżbieta 

Borkowska 

2 9. grudnia 
1999 r. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna  

im. Bolesława Prusa   

w Mławie  

- - Uchwała Nr 
XIII/131/99 z dnia  

8 grudnia 1999 r. 

- - - Elżbieta 
Borkowska 

 

 

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 oznaczenie 

osoby fizycznej lub 

prawnej, której powierzono 

zarządzanie instytucja 

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 

- 

 

- - Maria Świtoń  

 

- - Kieruje placówką jako 

Dyrektor od 2 stycznia 
1986 r.  -  nadal  

Elżbieta Borkowska 

1 

 

28 czerwca 

1996 r. 

Statut złożono 

 

- - - - Elżbieta Borkowska 

2 9 grudnia Statut złożono - - - Wykreślono  statut  Elżbieta Borkowska 



 1999 r. 
 

z  28 czerwca 1996 r. 
 

 

3 31 maja 2016 r. Statut złożono - - - Nadano Statut uchwałą 

Nr XVIII/229/2016 Rady 
Miasta Mława z dnia  

31 maja 2016 r.  

w sprawie nadania 
Statutu Miejskiej 

Bibliotece Publicznej 

 im. Bolesława Prusa  
w Mławie 

Wiesław Fiuk 

 

 

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 

 

12 stycznia 2013 

r. 

 

Roczne sprawozdanie 

finansowe za 2012 r. 

złożono  

- 

 

- 

 

Wiesław Fiuk 

2 
 

24 marca 2014 r. 
 

Roczne sprawozdanie 
finansowe za 2013 r. 

złożono 

Środki  trwałe nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi 

 

- Wiesław Fiuk 
 

3 27 maja 2015 r. 
 

Roczne sprawozdanie 
finansowe za 2014 rok 

złożono 

 

Środki trwałe nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi 

- Wiesław Fiuk 
 

4 
 

10 kwietnia 2017 
r. 

Roczne sprawozdanie 
finansowe za 2015 rok 

złożono  

 

Środki trwałe nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi 

Data złożenia 19 lutego 2016 r. Zatwierdzone  
Zarządzeniem Nr 26/2016 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków 
i strat za 2015 rok  Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mławie 

Wiesław Fiuk 
 

5 
 

10 kwietnia 2017 
r. 

 

Roczne sprawozdanie 
finansowe za 2016 rok 

złożono 

Środki trwałe nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi  

Data złożenia 28 lutego 2017 r. Zatwierdzone  
Zarządzeniem Nr 18/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków  
i strat za 2016 rok Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mławie 

Wiesław Fiuk 
 

6 5 kwietnia 2018 r. Roczne sprawozdanie 
finansowe za 2017 rok 

złożono 

Środki trwałe nie są obciążone 
ograniczonymi prawami rzeczowymi  

Data złożenia 29 stycznia 2018 r. Zatwierdzone  
Zarządzeniem Nr 52/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie 

przekazania sprawozdania z wykonania budżetu 
Miasta, sprawozdania z wykonania planu 

Wiesław Fiuk 



finansowego Instytucji Kultury oraz informacji  
o stanie mienia Miasta Mława za 2017 rok 

7 8 marca 2019 r.  Roczne sprawozdanie 

finansowe za 2018 rok 
złożono 

Środki trwałe nie są obciążone 

ograniczonymi prawami rzeczowymi 

Data złożenia 4 lutego .2019 r. Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 34/2019r Burmistrza Miasta 
Mława z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków  

i strat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie 
za 2018 rok  

Agnieszka Puzio - Dębska  

8 14 marca 2020 r.  Roczne sprawozdanie 

finansowe za 2019 rok 

złożono 

Środki trwałe nie są obciążone 

ograniczonymi prawami rzeczowymi 

Data złożenia: 5 lutego 2020 r. Zatwierdzone 

Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zysków  

i strat za 2019rok Miejskiej Biblioteki Publicznej 

im. B Prusa w Mławie 

Agnieszka Puzio - Dębska 

 

 

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 

- - - - - - 

 


