
 

UCHWAŁA Nr XXIX/167/12 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 28 listopada 2012 r. 

 
w sprawie zamiaru poł ączenia Gminnego O środka Kultury w Somiance  
z Gminn ą Bibliotek ą Publiczn ą w Somiance  
 
                Na podstawie art. 7  ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 13 ust. 1, 
ust. 2, ust. 4, ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 
r. poz. 642 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:  
 

§ 1 

1. Zamierza się dokonać z dniem 1 sierpnia 2013 r. połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Somiance. 

2. W wyniku połączenia instytucji kultury zostanie utworzona gminna jednostka 
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą 
Gminny Ośrodek Kultury w Somiance. 

 
§ 2 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem zostanie podana do wiadomości publicznej 
poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej, wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Somiance, w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej w Somiance. 
 

§ 3 

1. Upoważnia się Wójta Gminy Somianka do wystąpienia o uzyskanie opinii do: 
 

1) jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej 
Biblioteki publicznej w Somiance, 

2) Krajowej Rady Bibliotecznej,  
3) Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. 
 

2. Upoważnia się Wójta Gminy Somianka do wystąpienia, po uzyskaniu opinii 
o których mowa w § 3 ust. 1, do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury. 

 
§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

        Przewodniczący 
          Rady Gminy 
 
                /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 
 



 
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu 
działalności kulturalnej organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym 
instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Art. 19 powyższej 
ustawy stanowi, iż połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, 
w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających 
połączeniu. Natomiast stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach, organizator biblioteki, obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem 
wydania aktu o połączeniu biblioteki, podać do publicznej wiadomości informację 
o zamiarze połączenia wraz z uzasadnieniem.  
Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 4 w/w ustawy połączenie biblioteki może nastąpić po 
zasięgnięciu przez Gminę jako organizatora, opinii jednostki sprawującej nadzór 
merytoryczny nad działalnością biblioteki, czyli Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. C. Norwida w Wyszkowie – pełniącej funkcję biblioteki powiatowej oraz stosownie 
do art. 13 ust. 8 tejże ustawy połączenie biblioteki publicznej z inną instytucją kultury 
wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej 
biblioteki publicznej oraz zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego.  
Połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Somiance jest w pełni uzasadnione merytorycznie i finansowo. W wyniku 
połączenia obu instytucji jakość świadczonych usług nie ulegnie obniżeniu. 
Połączenie pozwoli bardziej efektywnie wykonywać zadania w zakresie kultury oraz 
rozwijania i zaspakajania potrzeb w zakresie czytelnictwa. Połączenie sił i środków 
przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz świadczenia wyższego poziomu 
usług i zapewnienia bardziej różnorodnych form działania. Gminny Ośrodek Kultury 
będzie dysponował lepszymi zasobami materialnymi i organizacyjnymi. 
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia, uatrakcyjni proponowane przez siebie 
formy. Należy nadmienić, iż siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści  
się w pomieszczeniach udostępnionych przez Gminny Ośrodek Kultury. Do roku 2008 
obie instytucje były połączone i działalność w tej formie doskonale się sprawdzała. 
Proponowane połączenie przyczyni się racjonalności wydatków przeznaczanych na 
kulturę. Spowoduje znaczne zmniejszenie kosztów administracyjnych, 
a wygospodarowane środki zostaną przeznaczone na działalność merytoryczną.  
Podsumowując, podjęte działania przyczynią się do lepszego organizowania na 
terenie gminy działalności kulturalnej. Oferta proponowana przez połączone instytucje 
kultury będzie na wyższym poziomie. Będzie też bardziej różnorodna i tym samym 
skierowana do szerszego grona odbiorców. 
 
 

        Przewodniczący 
          Rady Gminy 
 
                /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 
 
 


