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Uzasadnienie do uchwały Nr xxlv/l54116 w sprawie lil$vidacji ośrodka Kultury spońu i Rgkreacii w
Koniecpolu

zgodnie z ań. 22 ust, 1 ustawy z dnia 25 pździernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kultu€lnej (Dz. U. 2001 r., Nr 13, poz, 123 z póżn. zm.) organizator W szczególnie uzasadnionych

pżypadkach może zlikwidowaó insh/tucję kultury.

stosownie do zapisóW art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2001 r., Nr 13, poz. 123 z póżn. zm.) organizatorjest obowiązany na

6 miesięcy pżed Wydaniem aktu o likwidacji instytucji kultury podać do publicznej Wiadomości informację o

zamiaże i pżyczynach Iikwidacji,

Wobec powyższych zaPisów ustawy, Gmina Koniecpol będąca organizatorem insMucji kultury o nazwie

ośrodek Kultury spońu i RekreacjiW Koniecpolu, pźed Wydaniem aktu o likwidacji, zobowiązana jest do podjęcia

uchwały W sprawie zamiaru i pżyczynach likwidacji in§q^ucji kultury, która został podjęta pzez Radę Miejską w

Koniecpolu Nr XVu8g/15 z dn, 29.09,2015r. Likwidacja samoządowej insq/tucji kultury o naa,vie ośrodek Kultury

spońu i Rekreacii W Koniecpolu podyktowane zostało koniecznością Wydzielenia działalności spońowej,

rekreacyjnej, turystycznej, hotelowe.i oraz gastronomicznej, Uchwatą Nr 116r(lv/95 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 29 grudnia 1995r. pĘczono Gminną Bibliotekę Publiczną z ośIodkiem Kultury spońu i Rekreacji W

Koniecpolu nadając nazwę: "ośrodek Kultury, spońu i Rekreacji" z siedzibą W Koniecpolu ul. zamkowa 27,

jednocześnie nakładając jei obowiązek prowadzenia spraw związanych ze spońem, rekreacją, turystyką,

hotelarstwem i gastronomią, zgodnie z ań. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organiżowaniu i

prowadzeniu działalności kultura|nej, jednostki samoźądu teMorialnego organizują działalnośó kulluralną,

tworząc samożądowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem

statutowym. Analizując profil działalności oKsiR-u, należy stwierdzić, iż działalnośó kulluralna nie była jego

podstawowym celem statutowym. Mając ninieisze na uwadze, aby zapewnić sprawną, wydajną olaz zgodną z

obowiązującym prawgm działalność insMucii kultury na terenie Gminy Koniecpol, należy zlikwidować ośrodek

Kultury spońu iRekreacji W Koniecpolu, jednocześnie organizując działalność kulturalną popzez utwożenie

samożądowej instytucji kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest elementarnym celem

statutowym,

W związku z powyższym niniejsza uchwała ma na celu dopełnienie procesu likwidacji OKS|R określając

termin jej otwarcia, zakończenia, sposób powolania likwidatora i zakres przeprowadzanych pżez niego

{Zynności.
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