
UCHWAŁA NR XLVI/228/2017   

Rady Miejskiej w Golinie  

z 28 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Domu Kultury  

w Golinie i Biblioteki Publicznej w Golinie i utworzenia Centrum Kultury  

i Biblioteki 
 

 

 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 9,18 i 19 ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1020) i art. 10,13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) 

Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

 

 

 §1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 lipca 2018 r. samorządowych instytucji kultury tj. 

Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Domu Kultury w Golinie.  

2. W wyniku połączenia instytucji kultury, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, utworzona 

zostanie samorządowa instytucja kultury pod nazwą: Centrum Kultury i Biblioteki. 

 

 §2. Do zadań Centrum Kultury i Biblioteki należeć będzie wykonywanie zadań własnych 

Gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych  

i edukacyjnych oraz uczestniczenia w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Golina. 

 

 §3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 

1). Krajowej Radzie Bibliotecznej, 

2). Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.  

 

 §4. Zobowiązuje się Burmistrza Goliny do wystąpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa 

w §3 do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wyrażenie zgody 

na połączenie instytucji kultury, o których mowa w §1 ust. 1. 

 

 §5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Golinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Golinie. 

 

 §6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goliny. 

 

 §7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

          Urszula Furmaniak 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1086) organizator jest zobowiązany na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu  

o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim 

zamiarze wraz z uzasadnieniem. W tym celu wymagane jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską  

w Golinie o zamiarze połączenia instytucji kultury. 

Zgodnie z art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2017 z 2017 r. poz. 

1086) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie 

spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.  

 Połączenie Biblioteki Publicznej w Golinie oraz Domu Kultury w Golinie jest w pełni 

uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie 

obniżeniu jakość świadczonych usług. Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury 

Centrum Kultury i Biblioteki w Golinie daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów 

materialnych i merytorycznych obu instytucji, jak również sprawniejszej organizacji pracy. Połączenie 

Biblioteki z Domem Kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejącego potencjału 

ludzkiego i materialnego. Utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie 

funkcjonujących będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi 

bowiem skomasowanie służby 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.  


