
Uchwała Nr XXI.224.2016 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 28 kwietnia 2016 r. 
 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie 

 

Na podstawie: 

 Art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r. poz.446 ), 

 Art. 9 ust. 1. Art. 18 ust. 1 i ust. 3 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.), 

 Art. 10 oraz art. 13 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j.t. Dz. 

U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) 

Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. W celu wzmocnienia procedur zarządczych, pełniejszego wykorzystania posiadanego zasobu 
kadrowego i lokalowo-sprzętowego, a także efektywniejszego wykonywania zadań Gminy 
dotyczących zaspokojenia potrzeb wspólnoty w zakresie kultury wyraża się zamiar dokonania z dniem 
1 listopada 2016r. połączenia instytucji kultury tj.: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Muszynie. 

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka 
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nawą: Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury i Bibliotek w Muszynie. 

3. Uzasadnienie zamiaru połączenia instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
4. Połączenie o którym mowa w ust. 1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych 

zadań Biblioteki Publicznej w Muszynie. 
5. Siedziba Miejsko-Gminnego Ośródka Kultury i Bibliotek w Muszynie mieścić się będzie w Muszynie, 

a terenem działania będzie Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna. 
 

§2 

1. Przedmiotem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Muszynie będzie: 
wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspakajanie 
potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z uwzględnieniem potrzeb 
czytelniczych i edukacyjnych.  

2. Szczegółowy zakres działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Muszynie określi 
statut.  

§ 3 

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
i Bibliotek w Muszynie przejmuje całe mienie połączonych instytucji kultury. 

 



§4 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej, 
2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. 

 
§5 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna do wystąpienia po uzyskaniu 
opinii, o których mowa w § 4 o wydanie zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego na połączenie instytucji kultury, o których mowa w § 1. 

 

§ 6 

Wydanie aktu o połączeniu instytucji, o których mowa w § 1 nastąpi odrębną uchwałą po zrealizowaniu 

postanowień zawartych w § 4 i § 5. 

§ 7 

Treść przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości w sposób 
następujący: 

1) poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 
2) zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 
3) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 

§8 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

§9 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  



Uzasadnienie 
do Uchwały Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna Nr XXI.224.2016 

z dnia 28 kwietnia 2016r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) organizator może dokonać połącze-

nia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. 

Natomiast stosownie do art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 2012r. 

poz. 642 z późn. zm.) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli 

połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. 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.  

Połączenie biblioteki publicznej z innymi instytucjami kultury wymaga zasięgnięcia opinii 

wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej działającej przy ministrze 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także zgody tego ministra (Art. 13 ust. 

8 ustawy o bibliotekach).  

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) „Połączenie instytucji kultury 

polega na utworzeniu jednej instytucji kultury, w skład której wchodzą załogi i mienie należące 

do instytucji kultury podlegających połączeniu”. Połączenie instytucji kultury następuje w drodze 

aktu organu stanowiącego.  

Na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna działają: Biblioteka Publiczna w Muszynie 

powołana Zarządzeniem Nr 1/84 Naczelnika Miasta i Gminy w dniu 02 stycznia 1984r., w skład której 

wchodzą dwie filie działające na terenie gminy Muszyna tj.: 

1) Filia w Powroźniku zlokalizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powroźniku,  

2) Filia w Żegiestowie zlokalizowana na terenie w Szkoły Podstawowej w Żegiestowie, 

oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie, powołany do życia Uchwałą Nr VIII/33/75 z dnia 

29 września 1975r. przez Radę Narodową Miasta i Gminy w Muszynie.  

W chwili obecnej biblioteka i ośrodek kultury stanowią stosunkowo niewielkie instytucje kultury, 

które w oparciu o odrębne zasoby lokalowo-kadrowe realizują spójne programowo działania.  

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. W rzeczywistości biblioteka oprócz zadań dot. rozwijania 

i zaspakajania potrzeb czytelniczych mieszkańców gminy podejmuje działania, które tematycznie 

pokrywają się z działaniami realizowanymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Muszynie typu 

wystawy fotografii, wernisaże, spotkania autorskie oraz współpracuje z tymi samymi partnerami 



działającymi na lokalnym rynku. W chwili obecnej niektóre sfery działalności prowadzone przez MGOK 

i bibliotekę nie uzyskują właściwego efektu, bo oba podmioty bardzo często powielają swoją działalność, 

i wykonują zadania w ograniczonym zakresie, z niepełnym wykorzystaniem zasobów kadrowych, 

lokalowych i ponoszą niepotrzebne koszty, których można byłoby uniknąć w przypadku zespolenia 

działań. Ze względu na zapotrzebowanie społeczne istnieje potrzeba pełniejszego wykorzystania 

pracowników Biblioteki zatrudnionych w filiach i specjalizowanie się w określonych działaniach przez 

pracowników obydwu podmiotów. Zasadniczą sprawą jest uzyskanie efektu synergii w sferze kultury oraz 

poszerzenie działalności tych jednostek o wspólną organizację czasu wolnego dla seniorów. Jest to 

możliwe tylko w przypadku pełnego wykorzystania zasobów kadrowych i lokalowych obydwu jednostek. 

 Zamiar połączenia instytucji kultury szczególnie w małych gminach jest uzasadniony, a także 

w wielu przypadkach konieczny. Prowadzenie odrębnej obsługi księgowej, kadrowej i płacowej dla 

kilkunastu pracowników w każdym podmiocie generuje koszty, które pochłaniają część skromnych 

budżetów. W ocenie Organizatora połączenie instytucji kultury wpłynie na lepsze wykorzystanie 

posiadanych zasobów: pracowników, majątku i pieniędzy, co przełoży się na jakość i zakres świadczonych 

usług oraz optymalizację kosztów. Stworzenie jednego prężnego, wielofunkcyjnego podmiotu umożliwi 

wypracowanie spójnej polityki działania oraz wspólnego kalendarza imprez i uroczystości, co w efekcie 

przyniesie korzyści organizacyjne (ergonomiczne wykorzystanie zasobu kadrowego, łatwiejsze 

zarządzanie instytucją, uproszczenie struktur zarządczych, skuteczniejszy nadzór) i finansowe (wspólna 

obsługa finansowo-administracyjna, informatyczna itp.).  

Podkreślić należy, że połączenie instytucji kultury nie spowoduje żadnego uszczerbku 

w wykonywaniu ustawowych i statutowych zadań biblioteki. Zamiar utworzenia Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i Bibliotek w Muszynie wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego 

wykonywania zadań Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 

samorządowej w sferze kultury, stworzenia takich struktur zarządczych w zakresie organizowania 

działalności kulturalnej oraz edukacyjnej, które zapewnią realizowanie usług na najwyższym poziomie 

i pozwolą na realizację kluczowych celów łączonych podmiotów. 

Biorąc pod uwagę potrzebę rozwoju oferty kulturalnej i dalszej informatyzacji wynikającą 

z potrzeb rynkowych, stworzenia bogatej oferty czytelniczej, edukacyjnej dla wszystkich grup 

społecznych i wiekowych oraz konieczność świadczenia usług na najwyższym poziomie, zasadnym jest 

podjęcie decyzji o połączeniu tych instytucji kultury. 


