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Rady Gminy w Lipniku

z dnia  7 Iistopada 2016r

zmieniającauchwałęwsprawiezamiarupolączeniasamorządowychinstytucjikultury

Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipniku oraz Gminnego Ośrodka  Kultuiy

we Włostowie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustaw z dnia s marca  1990 r. o samorządzie
gmimym    (tekstjednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm. ) art.18 ust. 3 w związhu z
art.  9,  art.18 ust.1  i art.19 ust.1  ustawy z dnia 25 października  1991  r.  o organizowaniu i

prowadzeniu działalności kultualnej  (tekst jednolity:  Dz.  U.  z 2012r. poz.  406 z późn zm.)
oraz art.13 ust.1, ust. 2, ust. 7 i ust.  8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst

jednolity  Dz.  U.  z  2012  r.  poz.  642  z  późn.  zm.)  Rada  Gminy  w  Lipniku  uchwala,  co
następuje:

§1

WUchwaleNrXVIII/157/2016RadyGminywLipnikuzdnia25maja2016rokuwsprawie

zamiaru   połączenia   samorządowych   instytucji   kultury   Gmimej   Biblioteki   Publicznej

w Lipniku oraz Gmimego Ośrodka  Kultuy we Włostowie § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zamierzasiędokonaćpołączeniasamorządowychinstytucjikulturyoktórychmowaw§1

wjednąsamorządowąinstytucjękultuyonazwie:CentrumKulturyiBibliotekiwLipniku."

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik.

§3

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu  Gminy  w  Lipniku,  tablicach  infomacyjnych  sołectw  w  Biuletynie  lnformacji

Publicznej oraz na stronie lntemetowej Urzędu Gminy w Lipniku.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do
UCHWAŁY Nr XXII/183/2016

Rady Gminy w Lipniku
z dnia  7 listopada 2016r

zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gmimej
Biblioteki Publicznej w Lipniku oraz Gmimego Ośrodka  Kultuy we Włostowie.

Uchwałą Nr  XVIII/157/2016  z  dnia  25  maja  2016  roku  Rada  Gminy  w  Lipniku

wyraziła zamiar dokonania połączenia samorządowych instytucji kultury Gmimej Biblioteki

Publicznej  w Lipniku oraz Gmimego Ośrodka  Kultury we Włostowie w jedną samorządową

instytucje kultury  o nazwie Centrum Kultuy w Lipniku.

W  celu  podkreślenia  zadań  wykonywanych  przez  centrun  Kultuy  w  Lipniku

z zakresu  Gmimej  Biblioteki Publicznej  w Lipniku uznaje  się  za zasadne  zmianę  nazwy

samorządowej  instytucji  kultury  która  powstałaby  w  wyniku  połączenia  na  „Centrum

Kultury i Biblioteki w Lipniku".


