
UCHWAŁA NR X/95/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. 
poz. 506 ze  zm./ art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej /Dz.U z 2020r. poz. 194/ oraz art. 13 ust. 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach /Dz.U. 
z 2019r. poz. 1479 ze zm./ uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Zamierza się połączyć z dniem 1 października 2020 roku samorządowe instytucje kultury: Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Nowym Korczynie. 

2.  W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna   jednostka 
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Samorządowe Centrum Kultury 
w Nowym Korczynie.

§ 2. 1. Połączenie jednostek o których mowa w § 1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym 
Korczynie. 

2.  Uzasadnienie zamiaru połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się celem zasięgnięcia opinii: 

1. Krajowej Radzie Bibliotecznej. 

2. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn do wystąpienia po uzyskaniu opinii, o których 
mowa w § 3, o wydanie zgody przez właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 
połączenie instytucji kultury o których mowa w § 1. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących 
działalność w różnych formach. Zgodnie z art. 19 wyżej cytowanej ustawy połączenie instytucji kultury polega na 
utworzeniu jednej instytucji w skład której wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających 
połączeniu. Ponadto, przepisy art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach stanowią, że 
organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziału 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. Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność podjęcia uchwały o zamiarze 
połączenia przedmiotowych instytucji kultury. Powyższy zamiar związany jest z dążeniem do bardziej 
efektywnego wykonywania zadań, zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także 
uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb 
czytelniczych i edukacyjnych. Argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest również fakt, że 
obie instytucje mają swoje siedziby w tym samym budynku. W wyniku połączenia obu instytucji kultury 
nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli to na bardziej efektywne realizowanie zadań Gminy 
w sferze kultury oraz upowszechniania wiedzy i zaspakajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. W wyniku 
połączenia zachowane zostaną wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą 
o organizowaniu prowadzenia działalności kulturalnej. Podjęte działania wpłyną na lepsze organizowanie 
działalności kulturalnej oraz zapewnią  lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Połączenie 
i utworzenie jednej instytucji zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym 
wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej, a także pozwoli na racjonalizację wydatków 
ponoszonych na działalność kulturalną oraz bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wspólnoty samorządowej. 
Połączenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej jest w pełni uzasadnione zarówno 
merytorycznie jak i ekonomicznie. 
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