UCHWAŁA NR X/72/19
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie i Gminnego Ośrodka
Kultury w Nieborowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 9 ust. 1 i ust. 2, art. 18 ust. 1 i ust. 3,
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, poz. 1608; z 2019 r. poz. 115, poz. 730) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, ust. 2,
ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574, poz. 1669) Rada
Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2020 r. samorządowych instytucji kultury, tj.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Nieborowie.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie samorządowa instytucja
kultury pod nazwą : Biblioteka i Centrum Kultury w Nieborowie.
§ 2. Przedmiotem działania Biblioteki i Centrum Kultury będzie wykonywanie zadań własnych gminy
w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej oraz organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb
oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury
na terenie Gminy Nieborów.
§ 3. Niniejszą uchwałę z uzasadnieniem przekazuje się:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi w celu zaciągnięcia opinii;
2) Ministerstwu

Kultury

i Dziedzictwa

Narodowego

w celu

wyrażenia

zgody

na

połączenie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 6. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Nieborowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust. 1 i 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących
działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na
utworzeniu jednej instytucji, w której skład wejdą kadry i mienie należące do instytucji podlegających
połączeniu.
Natomiast przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowią,
że organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub
likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz
z uzasadnieniem i może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie
nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
Działania organizatora tj. Rady Gminy Nieborów związane są z możliwością zapewnienia
dokładniejszego nadzoru Wójta Gminy nad działalnością połączonych instytucji kultury. Połączenie dwóch
form kultury: biblioteki i ośrodka kultury umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednego organu
instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości nadzoru.
Kadry i mienie obu instytucji zostaną połączone w jeden podmiot, co pozwoli stosować jedną obsługę
finansowo- kadrową i organizacyjną.
Połączenie samorządowych instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań a pozwoli to bardziej efektywnie wykonywać zadania Gminy Nieborów
w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspokajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. Nie zostanie
zlikwidowana żadna filia biblioteki i filia ośrodka kultury. Połączenie sił i środków przyczyni się do
skuteczniejszego działania oraz świadczenia wyższego poziomu usług, zostaną zachowane wymagania
określone ustawą o bibliotekach i o prowadzeniu działalności kulturalnej.
Argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że obie instytucje mają swoje
siedziby w budynkach obok siebie a filie w tych samych budynkach, co przyczyni się do jeszcze
skuteczniejszego działania oraz wyższego poziomu usług i zapewnieniu bardziej różnorodnych form
działania.
Połączenie ww. instytucji kultury doprowadzi do powstania jednego prężnego i wielofunkcyjnego
ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Nieborów a nie
spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.
Wyszczególnienie skutków połączenia instytucji:
1.Prawne:
1) jeden statut dla obu instytucji,
2) jeden dokument kontroli zarządczej,
3) w przypadku zmian dostosowuje się jeden dokument dla jednej instytucji, a nie dwa dla dwóch, co
jednocześnie oszczędza czas,
4) sporządzanie jednakowych dokumentów w ramach jednej instytucji,
5) jedna siedziba i dokumenty zgrupowane w jednym miejscu,
6) ułatwienie archiwizacji dokumentów,
7) konieczność zmiany statutu.
2.Finansowe:
1) możliwość aplikowania o środki w ramach jednej instytucji, a tym samym możliwość łączenia
zakresów zadań,
2) efekt synergii – realizacja budżetu połączonej instytucji daje niższe koszty operacyjne, niż realizacja
dla każdej instytucji z osobna (zamówienia materiałów, opału, naprawy, obsługa prawna, ochrona danych
osobowych itp.),
3)jedna strona www dla połączonej instytucji,
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4) sporządzenie jednego budżetu,
5) konieczność wymiany dokumentów, pieczęci.
3.Organizacyjne:
1) możliwość zaplanowania pracy rocznej bez rozbijania na dwie instytucje,
2) możliwość zaplanowania i tworzenia multimedialnych i wielodziedzinowych placówek w oparciu
o kadry i zasoby lokalowe obu instytucji,
3) możliwość organizacji pracy w ten sposób, by wykorzystać zasoby biblioteki w pracy świetlicy
i odwrotnie.
4.Kadrowe:
1) możliwość lepszego podziału zadań między pracowników obsługi administracyjnej,
2) łatwiejsze zarządzanie wynikające z możliwości szkolenia pracowników biurowych,
3) możliwość rozszerzania zakresu obowiązków pracowników i dawanie im większych kompetencji
i umiejętności (szkolenia),
4) zgodnie z ustawą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich będą spełniali wymogi
obowiązujące bibliotekarzy.
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