
UCHWAŁA NR 21/III/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury - Miejskiego Domu Kultury w Szczuczynie 
i Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 2 i art. 13 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.) w związku z art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W celu efektywnego wykonywania zadań Gminy Szczuczyn w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania, zamierza się dokonać z dniem 1 stycznia 
2016 roku połączenia samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie i Miejskiego Domu 
Kultury w Szczuczynie.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie samorządowa instytucja 
kultury pod nazwą Centrum Kultury w Szczuczynie z siedzibą w Szczuczynie przy ul. Łomżyńskiej 11, a terenem 
działania będzie obszar Gminy Szczuczyn.

3. Uzasadnienie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury w jedną instytucję kultury – centrum 
Kultury w Szczuczynie – stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem działania Centrum Kultury w Szczuczynie będzie wykonywanie zadań własnych Gminy 
w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu 
społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Szczuczyn 
z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej i Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w celu 
zasięgnięcia opinii;

2) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu uzyskania zgody na połączenie.

§ 4. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Szczuczynie www.um.szczuczyn.pl i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Id: B12A9AD5-BF83-442D-9425-6DDB108C6968. Podpisany Strona 1

http://www.um.szczuczyn.pl/
http://www.um.szczuczyn.pl/


Załącznik do Uchwały Nr 21/III/15

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 lutego 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały nr 21/III/15
Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 24 lutego 2015 roku

Zgodnie z 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. Stosownie do przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu 
jednej instytucji, w której skład wchodzą pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. 
Natomiast stosownie do przepisu 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. Podjęcie niniejszej uchwały to pierwszy krok do osiągnięcia obranego celu. 
W dalszej kolejności ustawa przewiduje obowiązek zasięgnięcia opinii dwóch podmiotów tj. Krajowej Rady 
Bibliotecznej i właściwej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz wydania zgody Ministra właściwego do spraw 
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Zamiar połączenia Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie z Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Szczuczynie wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań 
Gminy Szczuczyn w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur 
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa przy 
optymalizacji nakładów na tę działalność. Aktualnie Biblioteka Miejska w Szczuczynie oraz Miejski Ośrodek 
Kultury w Szczuczynie stanowią stosunkowo niewielkie instytucje kultury. Świadczy o tym wielkość zatrudnienia 
oraz budżet tych instytucji. Biblioteka Miejska w Szczuczynie zgodnie z uchwałą w sprawie projektu budżetu na 
2015 r. będzie dysponowała budżetem w wysokości 172,6 tys. zł. Przewidziane zatrudnienie pracowników 
w przeliczeniu na etaty wynosi 3 i 1/8 etatu. Natomiast Miejski Ośrodek Kultury w Szczuczynie w 2015 r. będzie 
dysponował budżetem w wysokości 278 tys. zł przy planowanym zatrudnieniu w przeliczeniu na etaty 3 i 3/8 etatu. 
Należy zaznaczyć, że księgowością tych jednostek zajmują się te same osoby zatrudnione w jednej i drugiej 
instytucji w niepełnym wymiarze czasu pracy. Biorąc pod uwagę w/w wielkości oraz organizację księgowości, 
połączenie w/w instytucji kultury jest w pełni uzasadnione, gdyż pozwoli na skomasowanie służb finansowo – 
księgowych przy optymalizacji kosztów administracyjnych oraz pełniejszym wykorzystaniu potencjału 
pracowników zatrudnionych w obu instytucjach. Podkreślić należy, że połączenie powyższych instytucji kultury 
nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań realizowanych obecnie przez Bibliotekę Miejską 
w Szczuczynie, gdyż podjęte przez Organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości pracowników 
odpowiedzialnych za realizację tych zadań. Zadania biblioteki będą realizowane na dotychczasowym poziomie 
i nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych. Obecnie rola biblioteki 
nie sprowadza się jedynie do wypożyczania książek. Biblioteka jest organizatorem narad, konferencji, wykładów, 
odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury. Nowoczesna biblioteka powinna 
dysponować odpowiednio dużą powierzchnią, urządzoną w dobrze przemyślany i funkcjonalny sposób. 
Organizując różne formy pracy z czytelnikami nie tylko charakterystycznych dla samych bibliotek, ale również dla 
domów kultury, biblioteki poszerzają swoją ofertę oraz inspirują rozwój życia kulturalnego, a nie tylko 
czytelnictwa. Gmina Szczuczyn podjęła działania, by zapewnić odpowiednie warunki lokalowe przeznaczone pod 
działalność kulturalną. Biblioteka Miejska w Szczuczynie przystąpiła do programu Kultura+, priorytet 
„Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” w ramach którego realizowana jest przebudowa i rozbudowa budynku przy 
ul. Łomżyńskiej 11. Projekt zakłada rozbudowę budynku w kierunku wschodnim i wschodnio - południowym, 
który będzie połączony z istniejącym wewnętrznym przejściem. Planuje się wykonanie pochylni
i schodów w dobudowanym budynku oraz wykonanie pochylni przy wejściu w istniejącym budynku. Projekt 
przewiduje w skrócie:

1. około 55 miejsc siedzących z okrągłą sceną usytuowaną od południa pomiędzy ścianami budynku 
istniejącego a dobudowanego. Najwyższe miejsca siedzące są na poziomie 1,00 m powyżej terenu. Scena 
o średnicy 632cm wyniesiona nad teren o 20 cm.

2. wiatę na bazie ośmiokąta na planie okręgu opisanego o średnicy 833 cm z miejscami siedzącymi w głębi 
działki.
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3. wykonanie placu zabaw dla dzieci: ustawienie 4 urządzeń dla dzieci w różnym przedziale wiekowym: skałka 
wspinaczkowa, karuzela tornado z 3 siedziskami, linarium giewont oraz piaskownicę. Dodatkowo ustawienie 
3 ławek wokół placu.

4. miejsce na ognisko, odpowiednio utwardzone z 7 ławkami wokół, wydzielone z ogólnej przestrzeni 
żywopłotem.

5. planuje się nasadzenie labiryntu z żywopłotu.

6. skate park w południowej części działki przewidziany dla młodzieży. W jego skład wchodzą takie urządzenia 
jak rampa, ścianka wspinaczkowa i barierki.

Realizacja tej inwestycji również przemawia, za tym, by połączyć obecnie działające na terenie Gminy 
instytucje kultury. Połączenie w/w instytucji doprowadzi do stworzenia w Gminie Szczuczyn jednego prężnie 
działającego, wielofunkcyjnego ośrodka kultury, co będzie miało wpływ na szeroko rozumianą działalność 
kulturalną i racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Szczuczyn.

Wśród wielu aspektów prawnych, finansowych, organizacyjnych i kadrowych za połączeniem w/w instytucji 
będzie przemawiało przede wszystkim:

- tworzenie i aktualizowanie jednego zbioru dokumentów (statutowych, organizacyjnych, finansowo – 
księgowych),

- wyeliminowanie sztucznych podziałów etatowych pracowników,

- umożliwienie tworzenia jednego budżetu, co pozwoli na łatwiejsze i efektywniejsze zarządzanie środkami 
finansowymi,

- umożliwienie aplikowania o środki pozabudżetowe w ramach jednej instytucji,

- umożliwienie lepszej organizacji pracy, w tym lepszego podziału obowiązków pomiędzy pracownikami,

- umożliwienie przeznaczenia wygospodarowanych w wyniku połączenia oszczędności na działalność 
merytoryczną instytucji. Ponadto należy zaznaczyć, że połączenie Biblioteki Miejskiej w Szczuczynie oraz 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczuczynie pozwoli Organizatorowi na bardziej elastyczne reagowanie na 
potrzeby wspólnoty samorządowej. Komasacja sił i środków powinna lepiej wpłynąć na działania podejmowane 
w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz zapewnić wyższy poziom usług, imprez kulturalnych 
oraz działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa podejmowanych na terenie gminy Szczuczyn.

 
Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski
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