UCHWAŁA NR 257/XXVII/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 27 LISTOPADA 2012 ROKU
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej zamiaru
połączenia istniejących samorządowych instytucji kultury: Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ślesin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Ślesinie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9,art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18
ust. 1i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz art. 2, art. 13 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642 ze zm.)
Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala, co następuje:
§1
1. Zamierza się połączyć instytucje kultury : Bibliotekę Publiczną Miasta i
Gminy Ślesin oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie dla których
organizatorem jest Gmina Ślesin.
2. Informacja o zamiarze i przyczynach połączenia stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2 podana zostanie do publicznej wiadomości
przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i
Gminy Ślesin i na tablicy ogłoszeń w siedzibie tego Urzędu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały nr 257/XXVII/12
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 27 listopada 2012 roku
Informacja o zamiarze i przyczynach połączenia istniejących samorządowych
instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin oraz MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie

Gmina Ślesin jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ślesin i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W związku
z wejściem w życie nowej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej istnieje możliwość aby wszystkie działania podejmowane w celu
szerzenia szeroko rozumianej kultury mogły być realizowane przez jedną instytucję.
Zgodnie z art. 18 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji
podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy o
bibliotekach, Organizator może dokonać połączenia przy czym Organizator
obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu podać do publicznej
widomości informację o swoim zamiarze.
Wiele działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie i Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ślesin opartych jest na współpracy ze szkołami,
gimnazjum i innymi jednostkami działającymi na terenie gminy. Połączenie tych
instytucji kultury pozwoli Organizatorowi na elastyczne reagowanie na lokalne
potrzeby. Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie
wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Gminy Ślesin. Zamiar utworzenia
jednej jednostki kultury wiąże się z dążeniem do bardziej efektywnego
wykonywania zadań w zakresie kultury oraz upraszczania struktur zarządzania
działalnością kulturalną i edukacyjną. Tym samym, połączenie powyższych
instytucji kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy jednego prężnego,
wielofunkcyjnego ośrodka kultury.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie i Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ślesin od wielu lat istnieją i funkcjonują obok siebie, mimo iż działania
statutowe w ramach upowszechniania kultury wyglądają podobnie. Sfera działań
wspólnych stworzy podstawę połączenia instytucji w jedną całość dzięki czemu będą
mogły one przenikać się nawzajem i uzupełniać. 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 gminy. Utworzenie takiej wspólnej jednostki będzie
miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez gminę na działalność
kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Ponad to
połączenie tych podmiotów tworzy instytucję o szerszym zakresie działalności co
daje większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Takie rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić zarządzanie tymi instytucjami
kultury.

UZASADNIENIE
do uchwały nr 257/XXVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 27.11.2012
roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji dotyczącej
zamiaru połączenia istniejących samorządowych instytucji kultury: Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ślesin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Ślesinie

Gmina Ślesin jest organizatorem dwóch instytucji kultury: Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ślesin i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W związku
z wejściem w życie nowej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej istnieje możliwość aby wszystkie działania podejmowane w celu
szerzenia szeroko rozumianej kultury mogły być realizowane przez jedną instytucję.
Zgodnie z art. 18 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji
podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy o
bibliotekach, Organizator może dokonać połączenia przy czym Organizator
obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu podać do publicznej
widomości informację o swoim zamiarze.
Wiele działań Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie i Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy Ślesin opartych jest na współpracy ze szkołami,
gimnazjum i innymi jednostkami działającymi na terenie gminy. Połączenie tych
instytucji kultury pozwoli Organizatorowi na elastyczne reagowanie na lokalne
potrzeby. Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie
wspólna polityka rozwoju kultury na terenie Gminy Ślesin. Zamiar utworzenia
jednej jednostki kultury wiąże się z dążeniem do bardziej efektywnego
wykonywania zadań w zakresie kultury oraz upraszczania struktur zarządzania
działalnością kulturalną i edukacyjną. Tym samym, połączenie powyższych
instytucji kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy jednego prężnego,
wielofunkcyjnego ośrodka kultury.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie i Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Ślesin od wielu lat istnieją i funkcjonują obok siebie, mimo iż działania
statutowe w ramach upowszechniania kultury wyglądają podobnie. Sfera działań
wspólnych stworzy podstawę połączenia instytucji w jedną całość dzięki czemu będą
mogły one przenikać się nawzajem i uzupełniać. 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 gminy. Utworzenie takiej wspólnej jednostki będzie
miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez gminę na działalność
kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych. Ponad to
połączenie tych podmiotów tworzy instytucję o szerszym zakresie działalności co
daje większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Takie rozwiązanie ma przede wszystkim usprawnić zarządzanie tymi instytucjami
kultury.

