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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 13 października 2021 r. 

w sprawie zamiaru dokonania podziału Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Głuchołazach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art 18 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz 194 ze zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zamiar dokonania podziału instytucji kultury, Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu 
Uśmiech w Głuchołazach. 

2. Podział dokonany będzie z dniem 1 marca 2022 roku, poprzez utworzenie dwóch instytucji kultury, to 
jest domu kultury oraz biblioteki. 

3. Uzasadnienie zamiaru podziału instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Treść niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem przyczyn podziału instytucji kultury wymienionej w § 
1 podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Głuchołazach, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Głuchołazach. 

§ 3. Uchwałę powierza się do wykonania Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Głuchołazach 

z dnia 13 października 2021 r. 

Uzasadnienie zamiaru podziału instytucji kultury Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Głuchołazach. 

W związku z zamiarem dokonania podziału samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach na dwie odrębne samorządowe instytucje, ustawodawca 
nakłada na organizatora obowiązek podania do publicznej wiadomości, na co najmniej 3 miesiące przed 
wydaniem aktu o podziale instytucji kultury, informację o zamiarze i przyczynach takiej decyzji. 

Zamiar dokonania podziału związany jest z dążeniem do usprawnienia zarządzania w zakresie kultury 
organizowanej przez samorząd Gminy Głuchołazy oraz podniesieniem standardów świadczonych usług 
w zakresie kultury. 

Powstałe w wyniku podziału niezależne instytucje kultury będą prowadziły swą działalność w odrębnych 
dziedzinach kultury co pozwoli na lepsze zarządzanie z szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich. 

W świetle powyższego, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.
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