
Projekt 
 
z dnia  19 stycznia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
Uchwała Nr XXX/217/2021 

Rady Gminy Popielów 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, 

Turystyki i Rekreacji i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1479) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uchyla się uchwałę Nr XIX/133/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zamiaru 
połączenia samorządowych instytucji kultury Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji 
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy 
 
 

Sybilla Stelmach 
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Uzasadnienie  

Po wnikliwej analizie aktualnego funkcjonowania instytucji kultury, jakimi są Samorządowe Centrum 
Kultury i Rekreacji oraz Gminna Biblioteka Publiczna, szczególnie w trudnym czasie pandemii oraz 
perspektyw związanych z ewentualnym połączeniem, po konsultacji z dyrektorami obydwu instytucji, 
Wójt Gminy zweryfikowała dotychczasowe założenia związane z funkcjonowaniem kultury w gminie. 
W aktualnej sytuacji przy zapewnieniu dobrego środowiska współpracy pomiędzy obiema instytucjami 
oraz Urzędem Gminy możliwe jest osiągnięcie synergii w działaniach na rzecz mieszkańców, która leżała 
u podstaw inicjatywy połączenia dotychczas funkcjonujących podmiotów. Ewentualne korzyści 
wynikające z uproszczenia i usprawnienia zarządzania i finansowania nie stanowią wystarczającej 
przesłanki do podjęcia skomplikowanych działań na rzecz stworzenia nowej placówki łączącej w sobie 
dotychczasowe działania kulturalne i na rzecz czytelnictwa. 

Centrum Kultury oraz Biblioteka dają rękojmię zgodnej współpracy i podejmowania zadań wzajemnie 
uzupełniających ofertę kulturalną we wszystkich sołectwach. 

W oparciu o uchylaną uchwałę została rozpoczęta procedura opiniowania w celu wniosku o połączenie 
instytucji. W celu jej przerwania i zakończenia konieczne jest uchylenie uchwały.
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