UCHWAŁA NR XXII/195/12
RADY GMINY ŚWIESZYNO
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie zamiaru połączenia gminnych samorządowych instytucji kultury Gminnej
Biblioteki Publicznej w Świeszynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury „Multimedialne
Centrum Kultury e-EUREKA
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008
r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) w związku z art.
9 ust. 1, art. 11, art. 19 ustawy z dnia 25 października1991r.o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 poz.406) uchwala się, co następuje:
§ 1. Podejmuje
się
zamiar
połączenia z dniem 01
lipca
2013
r. gminnych
samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie oraz Gminnego
Ośrodka Kultury „Multimedialne Centrum Kultury e-EUREKA .
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Świeszyno do dokonania czynności niezbędnych
do przeprowadzenia połączenia gminnych samorządowych instytucji kultury wskazanych
w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świeszyno.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

od

dnia

ogłoszenia w Dzienniku

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świeszyno, stronie
internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świeszyn.
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Świeszyno Nr XXII/195/12 z dnia
26 listopada 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia gminnych samorządowych
instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Świeszynie oraz Gminnego Ośrodka
Kultury
„Multimedialnego
Cen trum
Kultury
e-EUREKA"
Realizacja zamiaru połączenia wpłynie na :
- ujednolicenie polityki kulturalnej w gminie poprzez konsolidację i lepszą koordynację gminnej
działalności kulturalnej
- wzmocnienie
organizacyjne,
w tym
poprawę
skuteczności
kierowania
i zarządzania oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych działalności kulturalnej
- poprawę jakości pracy Biblioteki i dostępności mieszkańców do jej zasobów;
Połączenie instytucji pozwoli na lepszą realizację zadań własnych gminy w zakresie
organizowania działalności kulturalnej.
Wpłynie na efektywniejsze działanie oraz wyższy poziom usług, zajęć pozaszkolnych dla
dzieci i młodzieży oraz organizację imprez kulturalnych na terenie gminy Świeszyno.
Połączenie jednostek kultury spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych.
Nastąpi skomasowanie kadry kierowniczej, księgowo – finansowej, obsługi sprzętu
i urządzeń.
Baza lokalowa jaką dysponuje gmina umożliwi sprawne funkcjonowanie obu jednostek
kulturalnych i nie spowoduje uszczerbku w dotychczasowej pracy Biblioteki.
W I kwartale 2013 roku Biblioteka zostanie doposażona w nowy sprzęt komputerowy –
7 zestawów komputerowych, umożliwiających lepszy dostęp do informacji, nowe regały na
zbiory. Powstaną kolejne pomieszczenia: administracyjne i sala dla najmłodszych
czytelników z pełnym wyposażeniem. Z biblioteki będą mogły korzystać również osoby
niepełnosprawne wskutek wykonania podjazdu dla niepełnosprawnych. Unowocześnienie
bazy jest możliwe dzięki wsparciu programu PROW na lata 2007 – 2013, działanie
„Odnowa i rozwój wsi”, w ramach realizacji projektu „Multimedialne Centrum Kultury
w Świeszynie e-EUREKA”, mającego na celu zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz
podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych poprzez remont budynku i zakup
wyposażenia do budynku przeznaczonego na centrum kultury w Świeszynie.
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