
UCHWAŁA NR XL/551/17
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Orzeszu i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875), art.9, art.18 ust.1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.862) oraz 
art.13 ust.1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012r. 
poz.642 ze zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. 1. W celu poprawy efektywnego wykonywania zadań w zaspokajaniu potrzeb 
wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, poszerzenia  oferty kulturalnej a także celem 
upraszczania struktur zarządzania, wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 sierpnia 2018r. 
samorządowych instytucji kultury o nazwie: Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Orzeszu.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust.1 utworzona zostanie 
samorządowa instytucja kultury pod nazwą Orzeskie Centrum Kultury i Czytelnictwa 
z siedzibą w Orzeszu ul.Rynek 1, a terenem działania będzie obszar Miasta Orzesze.

3. Orzeskie Centrum Kultury i Czytelnictwa przejmie zobowiązania i wierzytelności 
instytucji kultury.

4. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Przedmiotem działania Orzeskiego Centrum Kultury i Czytelnictwa będzie 
wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz 
upowszechniania czytelnictwa i kultury na terenie Miasta Orzesze.

§ 3. Połączenie samorządowych instytucji kultury, o którym mowa w § 1 ust.1, 
nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu przez te instytucje ich dotychczasowych zadań.

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

1) Krajowej Rady Bibliotecznej,

2) Biblioteki Śląskiej.

§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta, po uzyskaniu opinii o których mowa w § 4, do 
wystąpienia do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 
z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust.1.

§ 6. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego Orzesze i instytucji kultury wymienionych w § 1 ust.1.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

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

Zamiar połączenia Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej łącznie
z filiami (z zastrzeżeniem, że odnośnie Filii nr 4 Huta trwa proces likwidacji) w jedną instytucję
kultury, wiąże się z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczeniem struktur zarządzania
w zakresie organizowania działalności kulturalnej w mieście.

Wśród wielu aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych za połączeniem w/w instytucji
przemawia przede wszystkim:

- możliwość prowadzenia działalności kulturalnej nie tylko w centrum miasta, ale również w
sołectwach, w których znajdują się filie biblioteczne,

- lepsza organizacja pracy, w tym również lepszy podział obowiązków pomiędzy pracownikami,

- tworzenie i aktualizowanie jednego zbioru dokumentów statutowych, organizacyjnych,
finansowo-księgowych,

- tworzenie jednego budżetu, a tym samym efektywniejsze zarządzanie środkami finansowymi,

- aplikowanie o środki pozabudżetowe w ramach jednej instytucji.

Połączenie biblioteki publicznej z ośrodkiem kultury spowoduje, że mieszkańcy poza
swobodnym dostępem do materiałów bibliotecznych w sołectwach będą mieli możliwość
skorzystania również z oferty kulturalnej. Organizator będzie mógł elastycznie reagować na
lokalne potrzeby. Zamiar utworzenia Orzeskiego Centrum Kultury i Czytelnictwa na bazie w/w
instytucji wiąże się również z tym, że wiele działań biblioteki i ośrodka kultury jest tożsamych.
Połączenie może wpłynąć na wzrost efektywności, potencjał i perspektywy współpracy.

Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju
kultury na terenie miasta Orzesze. Komasacja sił i środków powinna lepiej wpłynąć na działania
podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz zapewnić wyższy poziom
usług i imprez kulturalnych organizowanych na terenie miasta.

Połączenie powyższych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań
realizowanych obecnie przez Miejski Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną, gdyż
podjęte przez organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników
odpowiedzialnych za realizację tych działań. Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy rocznej,
jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty
operacyjne i możliwość dokładniejszego nadzoru, nad działalnością jednej instytucji. Połączenie
w/w instytucji kultury doprowadzi do powstania w gminie jednego prężnego, wielofunkcyjnego
ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Miasto Orzesze
na szeroko rozumianą działalność kulturalną.

Siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Orzeszu i Miejskiego Ośrodka Kultury mieszczą się
w centrum Orzesza, w niedalekiej odległości od siebie, w odrębnych budynkach, zachowany więc
zostanie rytm i specyfika pracy, natomiast możliwe będzie podejmowanie wspólnych działań
w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie gminy.

W roku 2017 budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 624.400,00zł, z czego planowane
środki na wynagrodzenia stanowią 83% całego budżetu. Pozostała kwota budżetu, niejednokrotnie
nie wystarcza na pokrycie kosztów związanych z bieżącym zarządzaniem jednostką. Dla
porównania budżet Miejskiego Ośrodka Kultury wyniósł 1.316.000,00zł, z czego planowane
środki na wynagrodzenia stanowią ok. 42% całego budżetu. Oczekiwanym skutkiem połączenia
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jest także zmniejszenie ponoszonych obecnie łącznych kosztów administracyjnych, co umożliwi
zwiększenie środków przeznaczonych na działalność merytoryczną. Nastąpi centralizacja
zarządzania nieruchomościami oraz skomasowanie obsługi finansowo-księgowej, obsługi sprzętu,
urządzeń itp., w związku z czym większa część środków finansowych będzie mogła być
przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art.13 ust.2 ustawy o bibliotekach, organizator jest obowiązany
na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do
publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Stąd też, dla realizacji
tego zapisu wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską Orzesze o zamiarze połączenia
instytucji kultury.

Ponadto art.13 ust.8 wskazuje, że 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. Projekt uchwały przewiduje
realizację tych wymogów.

Podsumowując, połączenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury może
z korzyścią dla ich rozwoju przełamać granice dotychczasowego podziału organizacyjnego, który
często ogranicza i blokuje potencjał rozwojowy, ale jednocześnie pozwoli na zachowanie podziału
funkcjonalnego tych instytucji.
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