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z dnia 29.09,2015r,

W sprawie zamiaru i przyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie ośrodek Kultury
spońu i Rekreacji W Koniecpolu

Na podstawie ań, 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca ,1990 r. o samożądzie gminnym (DZ. U.z2oo1 r.,Nl'l42
poz.1591 z późn, zmianami) oraz ait.22 ust, 1 i ust, 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r, o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz, u. z 2001 r., Nr 'l3, poz. 'l23 z późn. zmianami) Rada Miejska W
Koniecpolu uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zamiar likwidacji instytucji kultury o nazwie,,ośrodek Kultury Spońu i Rekreacji W Koniecpolu", z
siedzibą przy ul, Zamkowej 27 W Koniecpolu, dla której organizatorem jest Gmina Koniecpol, Wpisanej do rejestru
instytucji kultury pod pozycją 1 z dnia 05,01.2000r., zwana dalej lnstytucją.

§2,
lnformacja o zamiarze i pzyczynach likwidacji lnstytucji stanowi załącznik do niniejszej uchwaty.

§3,
lnformacja, o której mowa W § 2 Zostanie podana do publicznej Wiadomości poprzez jej zamieszczenie W Biuletynie
lnformacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Użędu l\łiejskiego W Koniecpolu.

§4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistlzowi Miasta i Gminy Koniecpol.

Uchwała Wchodzi W życie z dniem podjęcia.
§5,



Załącznik do Uchwały nr Xvl/89/15 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 29.09.201sr.w sprawie zamiaru
iprzyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie ośrodek Kultury spoftu i Rekreacjiw Koniecpolu

lnformacja o zamiarze i przyczynach likwidacji instńucj| kultury o nazwie

,,ośrodek Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu"

Gmina Koniecpol, jako organizator instytucji kultury o nazwie,,ośrodek Kultury sportu i Rekreacji W Koniecpolu"

Wpisanej do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod nr ,,,., podaje informację o zamiaże i

pżyczynach likwidacji instytucji kUltury,

Uchwałą Nr 116/XlV/95 Rady l\łiejskiej W Koniecpolu z dnia 29 grudnia 1995r. 
'połączono 

Gminną Bibliotekę

Publiczną z ośrodkiem Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu nadając nazwę ,,ośrodek spońu i Rekreacjj" z

siedzibą W Koniecpolu ul, Zamkowa 27. zgodnie z ań. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 pażdziernika ,1991 r, o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 200'| r,, Nr 13, poz. 123 z póżn. zmianami), jednostki

samorządu terytorialnego or9anizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kUltury, dla których

prowadzenie takiej działalności .iest podstawowym celem statutowym. zgodnie z nadanym przez organizatora

instytucji statutem, ośrodek Kultury sportu i Rekreacji W Koniecpolu prowadził róWnież działalność spońową,

rekreacyjną, turystyczną, hotelową i gastronomiczną. Analizując działalnośc instytucji należy stwierdzic, iż jest ona

niezgodna z zapisami ań. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej. Działalność kulturalna ośrodka Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu nie stanowjjego podstawowego

celu statutowego, z plzekazanych przez instytucję sprawozdań Wynika, iż podstawową działalnością oKSiR-u jest

działalność spońowa i rekreacyjna, hotelowa oraz ga§tronomiczna. ZaróWno Wydatki na spoń i rekreację, jak i ilość

imprez Wskazują na nlkły udział zadań kulturalnych W działalności instytucji,

lMając powyższe na uwadze, aby zapewnić sprawną, Wydajną oraz zgodną z obowiązującym prawem działalność

instytucji kultury na terenie Gminy Konjecpol, należy zlikwidować ośrodek Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu,

W następstwie likwidacji, po Wydzieleniu działalności spońowej, rekreacyjnej, turystycznej, hotelowej oraz

gastronomicznej Gmina Koniecpol będzie organizować działalnośc kulturalną, tworząc samorządową instytucję

kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnejjest podstawowym celem statutowym,

Zgodnie z ań, 22 ust. 2 Ustawy z dnia 25 pażdziernika 1991 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalne.i (Dz. U. 2001r., Nr 13, poz. 123 z póżn. zm.) akt o likwidacji instytucji kultury może byc Wydany po uptywie

6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zamiaru i plzyczynach likwidacji instytucji kultury o nazwie
ośrodek Kultury spońu i Rekreacji w Koniecpolu

zgodnie z ań. 22 ust, 1 ustawy z dnia 25 października 199,1 r, o organizowaniu i prowadzeniu działalności

kulturalnej (Dz. U,2001 r,, Nr 13, poz, 123 z póżn. zm.) organizator w szczególnie uzasadnionych plzypadkach

może zlikwidować instytucję kultury,

stosownie do zapisów ań. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października '|991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U,2001 r., Nr 13, poz, 123 z póżn. zm,) organizator jest obowiązany na 6 miesięcy

przed Wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do publicznej Wiadomości informację o zamiaże i

przyczynach likWidacji.

Wobec powyższych zapisóW ustawy, Gmina Koniecpol będąca organizatorem instytucji kultury o nazwie ośrodek

Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu, przed Wydaniem aktu o likwidacji, zobowiązana jest do podjęcia Uchwały W

sprawie zamiaru 1 przyczynach likwidacji instytucji kultury. Rozpoczęcie procedury likwidacji samorżądowej instytucji

kultury o nazwie ośrodek Kultury spońu i Rekreacji W Koniecpolu jest podyktowane koniecznością Wydzielenia

działalności spońowej, rekreacyjnej, turystycznej, hotelowej oraz gastronomicznej. Uchwałą Nr 116/XlV/95 Rady

Miejskiej W Koniecpolu z dnia 29 grudnia 1995r. połączono Gminną Bibliotekę Publiczną z ośrodkiem Kultury

spońu i Rekreacji W Koniecpolu nadając nazwę,,ośrodek Spońu i Rekreacji" z siedzibą W Koniecpolu ul, Zamkowa

27, jednocześnie nakładając jej obowiązek prowadzenia spraw związanych ze spońem, rekreacją, turystyką,

hotelarstwem i gastronomią. Zgodnie z ań. 9 Ust, ,l ustawy z dnia 25 pażdzjemika 199,1 r, o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samożądu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc

samoEądowe insMucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem slalutowym,

AnaIizując profil działalności oKsjR-u, naleźy stwierdzić, iż działalność kulturalna nie jest jego podstawowym celem

statutowym. Mając niniejsze na uwadze, aby zapewnić §prawną, Wydajną oraz zgodną z obowiązującym prawem

działa!ność instytucji kultury na terenie Gminy Koniecpol, należy zlikwidować ośrodek Kultury spońu i Rekreacji W

Koniecpolu, jednocześnie or9anizując działalność kulturalną poprzez utwożenie samoządowej instytucji kultury,

dla któĘ prowadzenie działalności kulturalnejjest elementarnym celem statutowym,

opracował: l\,4arek ĆWiek


