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UCHWAŁA Nr -./..02)..../2019
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury — Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brodach i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach.
Na podstawie art. 7 ust. 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 18 ust. 1 i 3 i art. 19 ustawy z dnia 25
października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2018r.,
poz. 1983) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 574) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Brody zmierzających do zaspokajania potrzeb
wspólnoty w zakresie kultury zamierza się z dniem 1 września 2019 r. dokonać połączenia
samorządowych instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach i Centrum Kultury
i Aktywności Lokalnej w Brodach.
W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, utworzona zostanie gminna jednostka
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury
i Biblioteka w Brodach.
*2.
Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.
Uzasadnienie zamiaru połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się:
Krajowej Radzie Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach w celu
zasięgnięcia opinii,
Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w celu wyrażenia zgody na połączenie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
5.
ęcia.
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w
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Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Brody oraz poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Brodach.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nri,(...qb....../2019
Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury — Gminnej Biblioteki
Publicznej w Brodach i Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach
Zgodnie z treścią 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. Natomiast art. 13 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Organizator może dokonać połączenia, podziału lub
likwidacji biblioteki, przy czym Organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania
aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim
zamiarze wraz z uzasadnieniem. Biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19, łączone
z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań.
Zamiar połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach i Centrum Kultury i Aktywności
Lokalnej w Brodach w jedną instytucję kultury wiąże się z dążeniem do coraz bardziej
efektywnego wykonywania zadań Gminy Brody w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
w sferze kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności
kulturalnej. Aktualnie na terenie Gminy Brody działa Gminna Biblioteka Publiczna w Brodach
oraz Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach. Działalność w/w instytucji kultury
w dużym stopniu dubluje się, gdyż jest prowadzona w tych samym budynku położonym w tej
samej miejscowości. Połączenie tych instytucji kultury pozwoli Organizatorowi na elastyczne
reagowanie na lokalne potrzeby związane z działalnością obydwu instytucji. Nowa instytucja
kultury będzie miejscem, gdzie opracowana zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie
Gminy Brody. Połączenie wpłynie na działania podejmowane w obszarze organizowania
działalności kulturalnej oraz zapewnić wysoki poziom usług i imprez kulturalnych
organizowanych na terenie gminy. Podkreślić należy również, że połączenie powyższych instytucji
kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie Gminy Brody jednego prężnego, wielofunkcyjnego
ośrodka kultury. Utworzenie Centrum Kultury i Biblioteki w Brodach będzie miało wpływ na
racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje
zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania zasobami ludzkimi
w tym finansowo-księgowych, centralizacja zarządzania nieruchomościami, obsługą sprzętu,
urządzeń itp., co przyczyni się do bardziej racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału obu
instytucji.
Powyższe argumenty przemawiają za podjęciem uchwały która jest w pełni uzasadniona.

PRZj
- WODNICZA \
Rady miny n Brod ch
J

11.UWJI
usZ ACom

