
UCHWAŁA NR XXV/163/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Przyrów 
z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyrowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. 
zm.), art. 18 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 i 2, 
art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 194 z późn.zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy 
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) Rada 
Gminy Przyrów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia  6 maja 2021 r. 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury § 
1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Zamierza się połączyć z dniem 1 stycznia 2022 r. 
dwie samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyrowie, dla których organizatorem jest Gmina 
Przyrów. W wyniku połączenia utworzona zostaje jedna samorządowa instytucja 
kultury pod nazwą Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie”. 

§ 2. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przyrów, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Przyrów oraz na tablicach ogłoszeń samorządowych 
instytucji kultury, które zamierza się połączyć. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Uzasadnienie 

W celu połączenia samorządowych instytucji kultury należy spełnić kilka 
warunków określonych w ustawie z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, co zostało 
szczegółowo wyjaśnione w uzasadnieniu Uchwały Nr XXI/140/2021 Rady Gminy 
Przyrów z dnia  6 maja 2021 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przyrowie. 

Z rozmów prowadzonych  podczas spotkań w przedmiotowej kwestii z 
przedstawicielami  Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowicach oraz 
Krajowej Rady Bibliotecznej wynika sugestia ujęcia słowa "biblioteka" w nazwie 
nowo tworzonej instytucji kultury. 

Nazwa będzie brzmiała Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie. 

Uchwała nie powoduje skutków finansowych. 

Mając powyższe na względzie, podjęcie uchwały jest zasadne. 
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