
UCHWAŁA NR XLIV/521/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie 
oraz Biblioteki Samorządowej w Żukowie

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1597, poz. 1948, Dz.U. z 2017 r. poz. 730 i 
poz. 935) oraz art. 9 ust. 1, 2, art. 18 ust.1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 10, art. 13 ust. 2, 4, 7 i ust. 8 
ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 642,  zm. poz. 908, Dz.U. z 2013 
r. poz. 829, poz. 1086, Dz,U. z 2017 r. poz. 60) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu poprawy i efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy Żukowo w zakresie zaspokajania 
potrzeb mieszkańców z zakresu kultury, poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej Gminy Żukowo, a także 
uproszczenia struktur zarządzania, zamierza się połączyć z dniem 01 kwietnia 2018r. samorządowe instytucje 
kultury Gminy Żukowo o nazwach: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie oraz Biblioteka Samorządowa w 
Żukowie.

2. W wyniku połączenia jednostek, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie jedna jednostka organizacyjna, 
działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa.

3. Samorządowa instytucja kultury powstała w wyniku połączenia przejmie zobowiązania i wierzytelności 
instytucji kultury podlegających połączeniu.

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

1) Krajowej Rady Bibliotecznej,

2) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy Żukowo do wystąpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 2, 
do ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wydanie zgody na połączenie instytucji kultury 
wymienionych w § 1 ust. 1.

§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w 
Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Żukowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
w Żukowie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke

Id: 8F59B3A0-4085-4D08-BBD8-C3535E26C066. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 862), organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w
tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ust. 1 ww. ustawy
połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie
należące do instytucji podlegających połączeniu.

Natomiast przepisy art. 13 ust. 2, 4, 7 i 8 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz. U. z
2012 r. poz. 642 z późn. zm) stanowią, że organizator może dokonać połączenia biblioteki z inną instytucją
kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Zgodnie z
zapisami ww. ustawy organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu
podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Połączenie wymaga
zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania
zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W celu poprawy i efektywnego wykonywania zadań własnych w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców z
zakresu kultury, poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej w Gminie Żukowo, a także uproszczenia
struktur zarządzania Rada Miejska w Żukowie zamierza połączyć dwie instytucje kultury – Ośrodek Kultury i
Sportu w Żukowie oraz Bibliotekę Samorządową w Żukowie w jedną instytucję kultury o nazwie Centrum
Kultury, Sportu i Czytelnictwa.

Przedmiotem działania nowopowstałej instytucji kultury będzie prowadzenie działalności rozwijającej i
zaspakajającej potrzeby kulturalne, informacyjne i sportowe mieszkańców Gminy Żukowo z uwzględnieniem
potrzeb czytelniczych i edukacyjnych oraz upowszechnianie i promocja lokalnej kultury i sztuki.

Istotnym argumentem przemawiającym za połączeniem instytucji jest przyszła wspólna siedziba obu
instytucji. Obecnie instytucje te prowadzą działalność w różnych lokalizacjach, przy czym Ośrodek Kultury i
Sportu nie posiada własnej siedziby, a warunki lokalowe w obu instytucjach są niewystarczające w stosunku do
potrzeb. Z tego względu planowana jest zmiana siedzib obu instytucji i przeniesienie ich do jednego budynku
przy ul. 3 Maja 9B w Żukowie a tym samym stworzenie tam jednego Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa.
Obecnie trwają prace projektowe dotyczące zagospodarowania budynku na potrzeby Ośrodka Kultury i Sportu i
siedziby głównej Biblioteki Samorządowej. W nowej siedzibie zapewnione będą odpowiednie warunki do
umieszczenia tam księgozbioru, jaki posiada Biblioteka Samorządowa w Żukowie, a nawet jego rozszerzenie ze
względu na większą powierzchnię jaka będzie dostępna. W obecnej siedzibie powierzchnia biblioteki z
czytelnią wynosi około 76 m2, natomiast w nowym budynku przeznaczono na ten cel pomieszczenie o pow.
123,08 m2. Dodatkowo biblioteka z czytelnią znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie sali komputerowej o
pow. 44,42 m2 i sali artystycznej o pow. 25,08 m2, które nowopowstała instytucja będzie mogła
wykorzystywać na cele prowadzonej działalności upowszechniania czytelnictwa. Lepsze warunki lokalowe
ułatwią digitalizację zbiorów i dostęp on-line do księgozbioru, a możliwość prowadzenia różnorodnych
warsztatów będzie także przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu odbiorców. Powstanie jednej
instytucji korzystającej ze wspólnej siedziby w jednym obiekcie znacznie ułatwi pracę, a także da możliwość
stworzenia wspólnej oferty kulturalnej, która będzie atrakcyjna dla różnych grup wiekowych.

Połączenie wywoła efekt synergii, a tym samym wzrost efektywności i potencjału obu instytucji kultury, co
przyczyni się do poszerzenia dotychczasowej oferty kulturalnej. Umożliwi także pełniejsze wykorzystanie
merytorycznego potencjału pracowników gminnej biblioteki publicznej na rzecz działań ośrodka kultury, przy
jednoczesnym otwarciu drogi do promocji czytelnictwa podczas imprez kulturalnych organizowanych przez
ośrodek kultury. Dzięki połączeniu obu instytucji dodatkowo możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie
potencjału merytorycznego pracowników ośrodka kultury na rzecz biblioteki publicznej w zakresie zamówień
publicznych, promocji, obsługi informatycznej i starania się o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Umożliwi
także prowadzenie jednej obsługi finansowo - księgowej, kadrowej i organizacyjnej, a tym samym planowanie
pracy rocznej, jako jednego podmiotu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty
operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru organu wykonawczego nad działalnością samorządowej
instytucji kultury.

Pracownicy połączonych instytucji kultury staną się pracownikami Centrum Kultury, Sportu i Czytelnictwa,
które przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy. Nowopowstała instytucja kultury
przejmie również zobowiązania i wierzytelności instytucji kultury podlegających połączeniu.
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Połączenie instytucji kultury nie spowoduje jakiegokolwiek uszczerbku w działalności łączonych instytucji
kultury i realizacji dotychczasowych zadań, nie będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie
realizowanych obecnie zadań Biblioteki Samorządowej w Żukowie. Zachowane zostaną wymagania
organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu prowadzenia
działalności kulturalnej. Oczekiwanym skutkiem połączenia obu instytucji kultury jest stworzenie dużego,
sprawnego centrum kultury, racjonalizacja wydatków, zwiększenie efektywności pracy kadry, racjonalizacja
struktury organizacyjnej uwzględniającej aktualne potrzeby ośrodka i biblioteki, wzmocnienie pozycji
negocjacyjnej, jak również większą możliwość generowania przychodów. Zadania tych podmiotów oraz formy
ich realizacji niejednokrotnie się uzupełniają.

Połączenie Biblioteki Samorządowej w Żukowie z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie jest uzasadnione
względami finansowymi, administracyjnymi i lokalowymi. Utworzenie Centrum Kultury, Sportu i
Czytelnictwa daje możliwość stworzenia silnej jednostki i ważnego partnera na mapie kulturalnej regionu.
Będzie ono jednolitą instytucją o urozmaiconym programie działania. Nałożenie dodatkowych zadań ułatwi mu
współpracę z innymi ośrodkami i instytucjami kultury, w tym artystycznymi, rozwinie impresariat, a także
umożliwi zarząd mieniem.
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