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UCHWAŁA NR xxvIII l205lżl
RADY GMINY ZAPOLICE

zdnia 28 stycmia 20żI r.

w §prawie zamiaru połączenia samorządowych insĘtucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zapolicach i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zapolicach 

, ], ,

Napodstawie art. l8ust.2pkt9lit. h wrwiązkuzut.lust. 1pkt 9oran lart.9ust. l ustawy zdnia
8marca 1990r. osamorządzie gminnyn (t.j. Dz,U. z2OżOr. poz.ll3; mu Dz.U. zż020r.
poz.1378) iart.10, art.I3ust.2, ust.4, ust.7orazust.8ustawy zdnia 27czerwca 1997r.
o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r,poz. 1479) oraz art. 18 ust. l ustawy z dniaZi pńdziemika 1991 r.

oorganizowaniu iprowadzęniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z2020r. poz,I94; nn.: Dz.U.
z2019 r. poz.2020) Rada Gminy Zapolice uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Z dniem 1 sierpnia żOżI r., w celu efektyvnego wykonywania zadań własnych gminy
w zakresie za§pokajania potrzeb wspólnoĘ samorządowej w dziedzinie kultury, w §łn bibliotęk
gminnych i innych instytucji kultury, at*że uproszczenia struktur zarądz,arńa, zamierza się połączyc
samorządowe insĘtucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną w Zapolicach i Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Zapolicach, dla których organizatorem jest Gmina Zapolice.

2.W lvyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. l, utworzona zostanie nowa
samorądowa insĘtucja kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu
w Zapolicach, której terenem dziŃańabędzie obszar Gminy Zapolice.

3. Połączenie ins§tucji kultury, o których mowa ust, 1, nie spowoduje uszczęrbku w wykonywaniu
ich dotychczasowych zadań.

§ 2. Uzasadnięnie zamiaru połączenia insĘ,tucji kultury stanowi załącznk do niniejszej uchwały.

§ 3. Upowaznia się Wójta Gminy Zapolice do przekazańa uchwały wraz zuzasadnieniem, w celu
zasięgnięcia opinii:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej;

2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Marszakalózęfa Piłsudskiego wŁodzi.

§ 4. Upowaznia się Wójta Gminy Zapolice do wysĘpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa
w § 3, o wyrżenie zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedziawa
narodowego napołąszenie ins§tucji kultury, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 5. Treśó uchwały wraz z uzasadnięniem podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zapolice, na stronie internetowej Urzędu Gminy Zapolice oraz
poptzęz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zapolice oraz budynkach podlegających
połączeniu samorządowych ins§tucj i kultury.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zapolice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zńącanik do uchwaĘ Nr XXVIIV205/21

z dńa28 stycznia 20żl r, :

uzasadnienie

Zgodnie z art, l8 ust. 1 z dnia 25 pńdziernika l99l r. o otganizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej, Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym

instytucji ktlltury prowadzących dzińalność w róZnych formach, Stosownię do art. 19 ww:

ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której w skład

wchodzą zńogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Z kolei zgodnie

zbrzmieniem art. 13 ustawy zdnia27 czerwca 1997 r. obibliotekach, Organizator moze

dokonaó połączenia, podziału lub likwidacji bibliote?,l, przy czym obowiązany jest na sześó

miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej

wiadomości informacje o swoim zamiarzę wraz zuzasadnieniem, Organizator zobowiązany

jest równiez do zasięgnięeia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej im, Marszałka lózefa Piłsudskiego w Łodzi, atakże uzyskania zgody Ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Na wstępie należy wskazać, ze Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz

Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach znajdują się w jednym budynku. Powierzchnia

uzytkowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach jest niewielka w stosunku do Gminnego

OŚrodka Kultury i Sportu w Zapolicach. Na chwilę obecną czytelnicy mają utrudnione

korzystanie ze zbiorów bibliotecznych z powodu małej powierzchni użytkowej budynku

i niekomfortowych warunków uzytkowania.

ZarównoBiblioteka, jak i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zyskająniffiie.ńe''."..,'-.-
korzyŚci po ich połączeniu. Biblioteka zyska nowe lokale do dyspo zyili (dużąsalę widowisko-

wą), dzięki ktorej poprawi waruŃi organizacyjne, sfuzące lepszej promocji czytelnictwa,

organizacji spotkań i uroczystości kulturalnych. Powyższe z pewnością przełoży się na

powiększenie grona czytelników, jak rownież księgozbiorow bibliotecznych.

Natomiast Gminny Ośrodek Kultury i Sportu wzbogaci swoją działalność edukacyjną

i kulturalną o elementy nltiązane z bibliotekarstwem.

Zamiu połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Zapolicach oraz Gminnego

OŚrodka Kultury i Sportu w Zapolicach w jedną instytucję kultury wiąże się z dęeniem do

coraz bardziej efektywnego wykonywania zadah Gminy Zapolice w zaspokajaniu potrzeb
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wspÓlnoty samorządowej w sferze kultury, a talcże upraszczaniastrulctur zarz ądzaniaw zakresie

organizowa nia dzińalno ści kulturalnej .

Utworzenie jednostki gminnej - Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu

w Zapolicach będzie miało pozytywny wpływ na racjonalizację wydatków pono§zonychprzez

Gminę na dzińalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosźów administracyjnych.

Nastąpi cetirńizacja zarządzania zasobami ludzkimi, w tym połączenie sfuzb finansowo-

księgowych, co przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału

obu instytucji.

Należy wymienić pozytywne skutki połączenia instytucji:

l. Finansowe:

l) mozliwość aplikowania o środki zewnętrzne w ramach jednej instytucji, a tym samym

mozl iwość łączenia zakresów zadah;

2) realizacja budzetu połączonej instytucji daje niższe koszty operacyjne niż realizaeja dla

każdej instytucji z osobna (zamówienia materiałów, naprawy sprzętu, opłaty za media itp.).

Szacuje się, ze przy obsfudze większej jednostki, a tym samym większych zamówień i zakupow

możnauzyskać korzystniejsze dla budzetu ceny - niższe o około 15%;

3) sporządzanie jednego budzetu;

4) racjonalność wydatków poprzęz niższe kosźy fuŃcjonowania, obnizenie kosźów admini-

stracyjnych

2. Or ganizacyj no-kadrowe :

1) planowanie dzińalności rocznej dla jednej instytucji;

ż) połącznie instytucji pozwoli na wygospodarowanie oszczędności, które zostaną przezna-

czone na zatrudnienie zastępcy dyrektora. W chwili obecnej budżet obu jednostek pozwala na

zatrudnienie wyłącznie dyrektorów, co w przypadku ich nieobecności rodzi ogromne proble-

my organizacyjne;

3) łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie instytucją;

, : ,l., , , | , , .4) 
uPros zczęnie struktur zuządzania

, ..,,,..,,:,.ł, i :, 3_ Prawno-formalne:

1) wspólny statut dla obu instytucji;

2) wspolna dokumentacja systemu kontroli zarządczej;

3) wspólne regulaminy, zasady i procedury wewnętrzne;

4) wspólna archiwizacja dokumentów organizacyjnych i zarządczych;

5) wspólna strona internetowa i biuletyn informacji publicznej.



I Połączenie przedmiotowych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w zakresie

wykonywanych obecnie zadań obu jednostek (wtym w zakresie fuŃcjonowaniafilii biblioteki

w Rembieszowie, atakże świetlicy wiejskiej w Branicy i stadionu gminnego w Strońsku, nad

ktorymi z kolei pieczę sprawuje Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach).

Organizator zapewnia, iż czas pracy biblioteki po połączeniu nie ulegnie zmianie, Gro-

madzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących

rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samoksńńce-

niowych, udostępnianie zbiorów na miejscu , wypożyczanie ich na zewnątrzoraz prowa dzenie

wypożyczeń międzybibliotecznych, zuńaszcza informowanie o zbiorach własnych będzie

utrzymane i zapewnione, a nawet zgodnie z przewidywaniami i planami arganizatora, ulegnie

Połączenie sił i środków przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz świadęzenia

wyższego poziomu usfug i zapewnienia bardziej róznorodnych form dzińania. Połączenie

instytucji przyniesie obnizenie kosźów administracyjnych, co pozwoli na zwiększenie

Środków finansowych na bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą. Wykorzystując

dotychczasowe doświadczęnie oferta będzie na wyższym niż dotychczas poziomie, bardziej

róznorodna i skierowana do szerszego grona odbiorców, co w dobię dzisiejszego postępu

technologicznego jest niezbędne. Łatwiejszym stanie się pozyskanie oraz późniejsze rozlięze-

nie Środków na generalny remont całego budynku w zakresie infrastruktury budowlanej oraz
WYPosłżenia, co z kolei przyczyni się do poprawy świadczonych usfug przeznową jednostkę,

O ferta b ibl ioteczna zostani e szerzej wypromowana, co zachęci mi e szkańców do j e szcze

§zerszego korzYstania z usfug. Nalezy zaznaczyć, żę dla Organizatora kwestia utrzymania
i zwiększenia poziomu czytelnictwa jest priorytetowa w dobię ogolnokrajowego spadku

czytelnictwa.

Połączenie ww. instytucji kultury poavoli Organizatorowi na bardziej elastyczne
reagowanie na Potrzeby wspólnoty samorządowej. Jedna instytucja powstała w wyniku

Połączenia zaPewni mieszkańcom profesjonalną obsfugę czytelnictwa, bibliotekarstwa oraz
zaspokoi w większym stopniu potrzeby kulturalne społeczności lokalnej.

Mając Povryższe na uwadze podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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