
UCHWAŁA NR XLIX/335/2013
RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie, jako jednostki budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 
. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 grudnia 2013 r. gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki 
budżetowej jako Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zdziechowie, Gmina Gniezno. 

§ 2. Czynności likwidacyjne obejmują przede wszystkim: uregulowanie spraw pracowniczych, 
zarchiwizowanie akt i dokumentów oraz przekazanie ich do archiwum Urzędu Gminy Gniezno, sporządzenie 
protokołu stanu majątku, wierzytelności i długów oraz uregulowanie wymagalnych należności zgodnie z niniejszą 
uchwałą. 

§ 3. Majątek nieruchomy i ruchomy likwidowanej jednostki przechodzi na własność utworzonej odrębną 
uchwała Rady, Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdziechowie jako instytucji kultury. 

§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanej Biblioteki przejmuje nowo utworzona odrębną uchwałą instytucja 
kultury pn.: „Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie”. 

§ 5. 1. Czynności likwidacyjne należy zakończyć do 31.12.2013 r. 

2. Wójt powierzy czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Zdziechowie, Gmina Gniezno, jak dotychczas funkcjonowała jako
jednostka organizacyjnaGminyGniezno w formie jednostki budżetowej.

Zatem na tle art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturowej w związku z art. 2, 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
należało przekształcić powyższą jednostkę budżetową w instytucję kultury, poprzez jej likwidację,
a następnie odrębną uchwałą Rady Gminy utworzenie samorządowej instytucji kultury jako Gminnej Biblioteki
Publicznejw Zdziechowie.

Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.
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