
UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY WOLANÓW

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 8 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm. ), art. 9 ust.1 i 2, art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 
25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. z 2018 roku, 
poz. 1983 ze zm.) oraz art. 10, art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2018 
roku poz.574 ze zm. ) Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Wolanów, służących zaspokajaniu potrzeb 
wspólnoty samorządowej w zakresie kultury poprzez  upraszczanie struktur zarządzania  samorządowymi 
instytucjami kultury zamierza się z dniem 1 września 2019 roku dokonać połączenia samorządowych instytucji 
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie i Gminnego Centrum Kultury w Wolanowie.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, powstanie  gminna jednostka organizacyjną, 
działającą w formie samorządowej instytucji kultury, pod nazwą „Gminne Centrum Kultury w Wolanowie”, 
zwanej dalej „GCK”.

§ 2. Przedmiotem działania GCK będzie wykonywanie zadań własnych gminy
w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych na 
terenie Gminy Wolanów.

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

1) Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie

2) Krajowej Radzie Bibliotecznej.

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wolanów po uzyskaniu  opinii, o których mowa w § 3 do wystąpienia 
do ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust.1 niniejszej uchwały.

§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wolanów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolanów.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Murawski
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultu-

ry prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie insty-

tucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w skład której wchodzą załogi i mienie należące 

do instytucji podlegających połączeniu. 

Natomiast przepisy art. 13 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowią, że organiza-

tor 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 mo-

że dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerb-

ku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. 

Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z racjonalnym wykorzysta-

niem infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. Gminne Centrum Kultury 

w Wolanowie  utworzone w roku 2012 zostało umieszczone w budynku, w którym funkcjonowała  i 

nadal funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna. Jako jednostki organizacyjne gminy zatrudniają na 

stałe niewielka liczbę pracowników  tj. GCK  – 6 etatów ( w tym dyrektor), a GBP 4 i 1/30 etatu z eta-

tem dyrektora włącznie. Obie instytucje korzystają z tego samego wejścia, wspólnego korytarza, po-

mieszczeń sanitarnych. Często wspólnie organizują wydarzenia i wpierają się kadrowo w funkcjono-

waniu oraz zatrudniają w częściowych wymiarach etatu tę samą osobę,  jako pracownika obsługi. 

Biblioteka korzysta z pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury, gdyż w swoich zasobach lokalowych 

nie posiada większego pomieszczenia poza bibliotecznym do organizowania spotkań autorskich czy 

wystaw.  Pomimo dobrej dotychczasowej współpracy obie  instytucje muszą uzgadniać terminy i  

tematy wydarzeń, aby ich nie powielać i nie kumulować w jednym czasie zbyt dużej liczby uczestni-

ków (ze względu na ograniczone możliwości lokalowe). Ponadto wiele działań Gminnego Ośrodka 

Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej opartych jest na współpracy tymi samymi placówkami 

oświaty oraz lokalnymi stowarzyszeniami. Zatem zasadne jest,  aby mieszczące się w tym samym 

budynku obie instytucje tworzyły jedno centrum kultury i były zarządzane  przez jedną osobę w celu 

sprawnej realizacji swoich zadań.  

Kolejnym argumentem przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że ułatwi to 

kwestie organizacyjne,  takie jak rozliczanie kosztów eksploatacji, dysponowania zapleczem, plano-

wanie i organizowanie  wydarzeń i zajęć.  Połączenie tych dwóch instytucji  jest  

w pełni uzasadnione organizacyjnie,  merytorycznie i ekonomicznie. 

Zamiar utworzenia Centrum Kultury w Wolanowie  poprzez połączenie Gminnego Centrum  

Kultury w Wolanowie  oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wolanowie podyktowany jest troską o 

racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych  na  zadania z  obszaru kultury,  a także 

uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnie-

niem dalszego rozwoju  potrzeb czytelniczych.  

W wyniku połączenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli to 

bardziej efektywnie wykonywać zadania Gminy Wolanów w sferze kultury oraz upowszechniania 

wiedzy i zaspokajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. 

Połączenie ww. instytucji umożliwi sprawniejszą organizację pracy. Stworzenie na bazie ist-

niejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji, pozwoli wypracować wspólną politykę rozwoju kultury 

na terenie gminy oraz   umożliwi zaplanowanie pracy rocznej jako jednej instytucji, przy realizacji 

jednego budżetu dającego niższe koszty i możliwość dokładniejszego nadzoru. Połączenie powyż-

szych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań realizowanych obecnie 

przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Wolanowie, gdyż podjęte przez organizatora działania nie 

spowodują zmniejszenia ilości pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych 

działań. Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiąza-
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niu z ustawą o organizowaniu prowadzenia działalności kulturalnej. Gromadzenie i opracowywanie 

materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, 

edukacyjnych, samokształceniowych, udostępnienie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, 

pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej oraz prowadzenie działalności informacyjnej będzie 

utrzymane i zapewnione na dotychczasowym wysokim poziomie przy profesjonalnej obsłudze admi-

nistracyjnej. Zadania biblioteki będą realizowane na dotychczasowym poziomie i nie zostanie zmie-

niony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych.  

Połączenie ww. instytucji kultury doprowadzi do powstania jednego prężnego i wielofunkcyj-

nego ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Wola-

nów na działalność kulturalną oraz bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wspólnoty samorzą-

dowej. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy Wolanów uchwały o zamiarze połącze-

nia instytucji kultury zapewni koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym 

wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej.  
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