
 
UCHWAŁA Nr  XXVII/286/09

RADY GMINY w ŻYRAKOWIE
z dnia 16 października 2009 roku

 w sprawie likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Terytorialny Ośrodek 
Bibliotek i Kultury w Żyrakowie, z siedzibą w Woli Żyrakowskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 22, 23 i 24 ustawy z dnia  
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

Rada Gminy w Żyrakowie,  uchwala, co następuje:

§ 1

Likwiduje  się  gminną  jednostkę  organizacyjną,  działającą  w  formie  samorządowej  instytucji 
kultury  pod  nazwą:  Terytorialny  Ośrodek  Bibliotek  i  Kultury  w  Żyrakowie,  z  siedzibą  w  Woli 
Żyrakowskiej,   zwany dalej Ośrodkiem.

§ 2

Czynności  likwidacyjne  obejmują  przede  wszystkim:  uregulowanie  spraw  pracowniczych, 
zamknięcie  ksiąg  rachunkowych,  zarchiwizowanie  akt  i  dokumentów  oraz  przekazanie  ich  do 
archiwum zakładowego  Urzędu  Gminy,  sporządzenie  protokołów  stanu  majątku,  wierzytelności  i 
długów, uregulowanie wymagalnych należności,  zgłoszenie likwidacji  do odpowiednich rejestrów i 
instytucji, zagospodarowanie majątku Ośrodka zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 3

Majątek  nieruchomy  i  ruchomy  Ośrodka  przechodzi  na  własność  Gminy  i  zostanie 
zagospodarowany  przez  Wójta  Gminy,  zgodnie  z  przeznaczeniem i  potrzebami  z  zachowaniem 
zasad gospodarowania majątkiem komunalnym.

§ 4

Zobowiązania i wierzytelności Ośrodka przejmuje Gmina Żyraków.

§ 5

Czynności likwidacyjne powinny zostać zakończone do dnia 30 listopada 2009 roku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Wójt Gminy może powierzyć wszystkie lub 
niektóre czynności likwidacyjne wskazanemu przez siebie likwidatorowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   



Uzasadnienie: 
W dniu  15 kwietnia  2009 roku  Rada Gminy w Żyrakowie  Uchwałą  Nr  XXIII/232/09 podjęła  decyzję  
o zamiarze likwidacji samorządowej instytucji kultury pod nazwą Terytorialny Ośrodek Bibliotek i Kultury 
w Żyrakowie z siedzibą w Woli Żyrakowskiej. Zgodnie z zapisem §1 ust.4 w/w Uchwały „Podjęcie uchwały 
o  likwidacji  nastąpi  nie  wcześniej  niż  po  upływie  6  miesięcy  od  podania  do  publicznej  wiadomości 
informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji”. 
Wobec powyższego podjęcie niniejsze uchwały jest zasadne. 


