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z dnia 2l kwietnia 2016 roku

w sprawie zamiaru poĘczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju
z GminnJrm Ośrodkiem Kultury w Goraju.

Na podstawie ań. 7 ust.1 pkt9, art,9ust.l i art. 18 ust.2 pkt 9lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (tj. DzU z2016r., poz.446) oraz art.g, art. 18
i art. 19 ustawy z dńa 25 pńdziemika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (j. Dz, U. z 2072 r. poz. 406 z późn. nn.) i art. 10, art, 13 ust. 2, ust, 7, ust. 8

ustawy z dnia 27 czerwca |997 t. o bibliotekach (tj. Dz. U z 2012 t. poz. 642 z późn. nrl.)
Rada Gminy Goraj uchwala, co następuj e:

§1.
Wyraza się zamiar połączenia z dniem 1 styc.nia 2017 r. Gminnej Biblioteki

Publicznej w Goraju z Gminnym Ośrodkiem Kulfury w Goraju,

§2.
Po połączeniu ins§rtucji kultury, o których mowa w § 1, ins§rtucja kultury bęilzie

działała jako Gminy Ośrodek Kultury w Goraju.

§3.
Zarriar połączenia instyfucji kultury podyktowany jest potrzebą poplawy

efektywności wykonywania zadń własnych Gminy z zakresu kultury, a także uproszczeniu
struktur zarządzania.

§4.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
l. Krajowej Radzie Bibliotecmej.
2. Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie.

§5.

Zobowtęuje się Wójta Gminy Goraj do wysĘlienia, po uzyskaniu opinii, o których
mowa w § 4, do ministra włŃciwego do spraw kultury i ochrony dziędzictwa narodowego o
wyrażenie zgody na połączenie insĘtucji kultury, o których mowa w § 1.

§ó.
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BiuleĘnie

Informacji Publicznej Gminy Goraj, na stronie intemetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Goraj.

§7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goraj.

§8.
Uchwałą wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.
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ZgodńÓl Ż ań. 13 ust. 7 ustawy z dnia}7 czerwca 1997 roku o bibliotekach (tj, Dz.U.

z 201ż r. poz. 642 z późn. zm.) biblioteki publiczne mogą byó, z zastrzeżeńem art. 19,

łączone z innymi instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku

w wykon}rvaniu dotychczasowych zadń. Jak wynika z powołanego przepisu, biblioteki

publicme mogą być łączone z innymi ins§tucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje

uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań oraz zatrudnionych w nich

pracowników. Połączenie biblioteki publicmej z ośrodkiem kultury jest uzasadnione nie tylko

względami finansowymi czy administracyjnymi, ale przede wszystkim ma duży sens, gdyż

działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają.

Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goraju z Gminnym Ośrodkiem Kultrrry

w Goraju jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. W zwiąku z połączeniem

obu ins§tucji nie ulegnie obniżeniu jakośó świadczonych ushrg. Daje to możliwość

pełniejszego wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu insĘtucji, oraz

sprawniejszej orgarrizacji pracy i zarzĄdz,emia zasobami. Połączenie takie daje racjonalne

wykorzystanie istniejącego potencj ału ludzkiego i materialnego.

Jak wynika z ełt. 13 ust. 2 ustawy r. o bibliotekach, organizator jest obowiązany na 6

miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podaó do

publicznej wiadomości informację o swoim zarniarze wraz z uzasadnieniem. Stąd też, dla

realizacji tego zapisu, wlłnagane jest podjęcie uchwały ptzez F:adę Gminy Goraj o zarniarze

połączenia Ęch dwóch instytucji kultury.

Połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej

wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw

kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, co wynika z art. 13 ust. 8 ustawy o bibliotekach.
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