Babimost, dnia 28.06.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2, i ust. 4,
w związku z art. 8 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.) zawiadamia się o zamiarze połączenia samorządowych
instytucji kultury Biblioteki Publicznej w Babimoście i Gminnego Ośrodka Kultury
w Babimoście w jedną instytucję o nazwie „Centrum Kultury w Babimoście” a także
o zamiarze utworzenia nowego statutu „Centrum Kultury w Babimoście” w skład
którego będzie wchodzić Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośródek Kultury
w Babimoście.
UZASADNIENIE
Zgodnie z obowiązującym od 1 października 2012 r. brzmieniem art. 13 ustawy z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 574 ze zm.)
- biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone z innymi instytucjami
kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych
zadań. 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.
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.
Przywołując 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.
Zgodnie z art. 19 w/w ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej
instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających
połączeniu.
Biblioteka Publiczna w Babimoście została utworzona z dniem 15 lipca 1993r.,
natomiast Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście utworzono z dniem 22 kwietnia 1976 r.
Połączenie instytucji ma na celu usprawnić i uprościć zarządzanie, a także racjonalnie
wydatkować środki finansowe. Podejmując uchwałę zamiarem jest utworzenie jednej
instytucji, zapewniającej koordynację podejmowanych działań w zakresie organizowania
działalności kulturalnej, jak również potrzeb czytelniczych i edukacyjnych, przy pełnym
wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materialnej. Utworzenie jednej instytucji kultury
związane jest z dążeniem do coraz bardziej efektywnego uproszczenia struktur zarządzania
w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych
i edukacyjnych. Stworzenie na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji
pozwoli wypracować wspólną strategię rozwoju kultury na terenie gminy. Połączenie obydwu
instytucji kultury uzasadnione jest względami administracyjnymi, a przede wszystkim ma
duży sens, gdyż kompetencje ustawowe tych podmiotów oraz formy ich realizacji

niejednokrotnie się przenikają oraz uzupełniają. Jedna instytucja zapewni profesjonalną
obsługę czytelnictwa i bibliotekoznawstwa, a także zaspokoi potrzeby kulturalne i udostępni
dobra kultury. Zadania biblioteki będą realizowane zgodnie z oczekiwaniami społecznymi
poprzez dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych. Połączenie powyższych instytucji
umożliwi rozszerzenie katalogu zadań realizowanych obecnie przez Bibliotekę Publiczną
w Babimoście i Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście.
Ważnym argumentem przemawiającym za połączeniem instytucji kultury jest
również fakt, iż siedziby obu przedmiotowych instytucji znajdują się w jednym
budynku, co niewątpliwie sprzyja czytelnictwu. Osoby korzystające z warsztatów, sekcji
czy imprez odbywających się w Gminnym Ośrodku Kultury przy okazji wypożyczą
z Biblioteki książkę. Ponadto, po połączeniu obu instytucji kultury możliwe będzie
pozyskanie środków finansowych w wyższej kwocie. Obecnie dyrektorem Gminnego
Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Babimoście jest ta sama osoba.
Należy również podkreślić, że utrzymywanie dwóch instytucji na terenie tak małej gminy
miejsko – wiejskiej (6.258 mieszkańców), nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych
podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają, albowiem oparte są na współpracy
z tymi samymi podmiotami, tj. szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami
działającymi na terenie gminy.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miejska w Babimoście zamierza połączyć
samorządowe instytucje kultury o nazwach: Biblioteka Publiczna w Babimoście i Gminny
Ośrodek Kultury w Babimoście w jedną instytucję kultury pod nazwą: „Centrum Kultury
w Babimoście”.
Zgodnie z art. 18 ustawy o bibliotekach, biblioteki publiczne służą zaspokajaniu potrzeb
oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczą
w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Natomiast w myśl art. 19 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy,
biblioteki publiczne są organizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp
do materiałów bibliotecznych i informacji.
Realizacja powyższych, określonych ustawowo, zadań biblioteki po połączeniu będzie
zapewniona na wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo – kadrowej
i organizacyjnej.
Jednocześnie organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez
sztukę, gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultury, pozostające w gestii ośrodka
kultury będzie dalej rozwijane przez połączoną instytucję kultury.
Planowane połączenie samorządowych instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku
w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki Publicznej w Babimoście, usprawni
zarządzanie działalnością kulturalną w gminie, która będzie koordynowana przez jeden
podmiot, zapewni pełniejsze wykorzystanie zasobów organizacyjnych, kadrowych
i majątkowych, co przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych zadań. Jedna
instytucja kultury zapewni mieszkańcom zarówno profesjonalną obsługę czytelnictwa, jak
również zaspokoi potrzeby kulturalne. Połączenie sił i środków powinno lepiej wpłynąć na
działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej i pracy biblioteki.
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