
UCHWAŁA NR XXV/245/20
RADY MIEJSKIEJ W PODDĘBICACH

 
z dnia 21 maja 2020 r.

 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2020 r.  poz. 713),  art. 18 ust.  1 i art.  19 ust.  1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.  o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje:
  

§ 1.  Z dniem 1 grudnia 2020 roku zamierza się połączyć Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną im.
Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach z siedzibą w Poddębicach oraz Poddębicki Dom Kultury i Sportu
w Poddębicach z siedzibą w Poddębicach w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą: „Termalne
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Poddębicach” z siedzibą w Poddębicach.  

§ 2. Połączenie, o którym mowa w § 1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.  

§  3.  Treść  uchwały  wraz  z uzasadnieniem podaje się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Poddębice, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Poddębicach, w siedzibie Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego
w Poddębicach oraz Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poddębic.  
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 Paweł Gogulski
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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 kultury prowadzących
działalność  w różnych  formach.  Stosownie  do  art. 19  ww.  ustawy połączenie  instytucji  kultury  polega
na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających
połączeniu.
 

Zamiar  połączenia  Poddębickiego  Domu  Kultury  i Sportu  w Poddębicach  oraz Miejskiej  i Gminnej
Biblioteki Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach w jedną samorządową instytucję kultury
pod nazwą: Termalne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Poddębicach, jest związany z dążeniem do
bardziej  efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury,
a także uproszczeniem struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej w Gminie
Poddębice.
 

Wśród aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych za połączeniem instytucji przemawia lepsza
organizacja pracy, tworzenie i aktualizowanie jednego zbioru dokumentów statutowych, organizacyjnych,
finansowo-księgowych,  tworzenie  jednego  budżetu  i tym  samym  sprawniejsze  zarządzanie  środkami
finansowymi, aplikowanie o środki pozabudżetowe w ramach jednej instytucji.
 

Utworzenie  jednej  instytucji  spowoduje,  że mieszkańcy  poza  swobodnym  dostępem  do  materiałów
bibliotecznych będą mogli korzystać z oferty kulturalnej w jednym miejscu. Wiele działań Poddębickiego
Domu Kultury i Sportu oraz Miejskiej  i Gminnej  Biblioteki  Publicznej  im. Ziemowita Skibińskiego jest
tożsamych.
 

Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury.
Działania podejmowane w ramach jednej instytucji w obszarze organizowania działalności kulturalnej wpłyną
na wyższy poziom usług i imprez kulturalnych organizowanych w mieście.
 

Połączenie  umożliwi  zaplanowanie  jednego budżetu  dającego niższe  koszty  operacyjne  i możliwości
nadzoru nad działalnością jednej instytucji.
 

W 2019 roku budżet Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej wynosił  300.610,15 zł,  z czego środki
na wynagrodzenia stanowiły 68,92% całego budżetu. Natomiast budżet Poddębickiego Domu Kultury i Sportu
wyniósł 771.690,43 zł, w tym środki na wynagrodzenia stanowiły 64,62% całego budżetu. W bieżącym roku
dochody Gminy obniżyły się, co przedłożyło się na mniejszy udział dotacji podmiotowej dla biblioteki.
 

Oczekiwanym skutkiem połączenia obu instytucji jest zmniejszenie ponoszonych obecnie łącznych kosztów
administracyjnych, co przyczyni się do zwiększenia 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 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 w Poddębicach 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 spełnienie tych wymogów.
 

Połączenie  Miejskiej  i Gminnej  Biblioteki  Publicznej  im.  Ziemowita  Skibińskiego  w Poddębicach
oraz Poddębickiego Domu Kultury i Sportu w Poddębicach nie spowoduje uszczerbku w ich działalności, nie
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będzie miało negatywnego wpływu na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki publicznej i domu
kultury.  Zostaną  zachowane  wymagania  organizacyjne  określone  ustawą  o bibliotekach,  w powiązaniu
z ustawą o organizowaniu prowadzeniu działalności kulturalnej.
 

Jednocześnie  za podjęciem uchwały  w tym okresie  przemawia  fakt,  iż  dyrektor  Miejskiej  i Gminnej
Biblioteki  Publicznej  im.  Z.  Skibińskiego w Poddębicach złożył  wniosek o rozwiązanie umowy o pracę
z dniem 1 czerwca 2020 roku, na co Burmistrz Poddębic wyraził zgodę. Natomiast dyrektor Poddębickiego
Domu  Kultury  i Sportu  w Poddębicach  zamierza  przejść  na emeryturę.  To  pozwoli  podjąć  uchwałę
bez ujemnych konsekwencji dla osób kierujących gminnymi instytucjami kultury. Nie bez znaczenia jest fakt,
iż  sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymusza na władzach gminnych podjęcie działań,  które
pozwolą na realizację obowiązków przy minimalizacji kosztów.
 

Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, a także
zaspokoi potrzeby w zakresie kultury.
 

Biorąc pod uwagę powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
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