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Poz. 3589
UCHWAŁA NR VIII/25/2015
RADY GMINY ZAKROCZYM
z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U
z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 18 ust. 3 w związku z art. 9, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j. t. Dz. U. z 2012 r., poz.
406 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) Rada Gminy w Zakroczymiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Zakroczym w zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania, Rada Gminy w Zakroczymiu
postanawia wyrazić zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury o nazwie: Gminny Ośrodek Kultury
w Zakroczymiu i Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu.
2. Zamierza się dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury o których mowa powyżej w jedną
samorządową instytucję kultury o nazwie: Zakroczymski Ośrodek Kultury.
§ 2. Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań
Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu.
§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,
2) Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.
§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Zakroczym, po uzyskaniu opinii o których mowa w § 3, do
wystąpienia do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem
o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu
Gminy Zakroczym, oraz na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Zakroczym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Zakroczym:
Olga Brylińska

