UCHWAŁA NR XX/220/2016
RADY GMINY WEJHEROWO
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 9 ust.1, art.18 ust.1 i 3, art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423, z 2015 r.
poz. 337, 1505) art. 10, art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r.
poz. 642, 908, z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, z 2013 r. poz. 829) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1 Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. samorządowych instytucji kultury:
Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Gościcinie i Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo z siedzibą w
Bolszewie.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust.1, utworzona zostanie samorządowa instytucja
kultury pod nazwą: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo z siedzibą w Gościcinie.
3. Połączenie instytucji kultury, o których mowa w ust. 1, ma na celu poprawę i efektywne wykonywanie
zadań własnych Gminy Wejherowo w zakresie organizowania działalności bibliotecznej i kulturalnej,
zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenia
w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Wejherowo, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i
edukacyjnych.
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej w Warszawie;
2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku.
§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Wejherowo do wystąpienia, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 2
do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji
kultury, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury, o których
mowa w § 1, podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Gminy Wejherowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Hubert Toma
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Uzasadnienie
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 załogi i mienie należące do instytucji
podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
Organizator obowiązany jest 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 oparciu o powyższe przepisy Rada Gminy Wejherowo wyraża zamiar połączenia z dniem 1 stycznia
2017 r. Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo oraz Gminnego Ośrodka Kultury w jedną instytucję
kultury. Wiąże się to z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy w zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze czytelnictwa i kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania
w zakresie organizowania działalności bibliotecznej i kulturalnej .
W związku z dynamicznym rozwojem Gminy Wejherowo i rozległym obszarem jaki zajmuje, zachodzi
potrzeba utworzenia nowoczesnego centrum wiedzy, kultury, czytelnictwa i ośrodka życia społecznego dla
szybko zmieniającego się profilu społeczności wiejskiej Gminy Wejherowo. Połączenie ma na celu
podniesienie jakości usług oferowanych mieszkańcom oraz poszerzenie obszaru działalności na terenie
gminy. Jako samorząd podejmujący i realizujący działania mające na celu zapewnienie trwałego i
zrównoważonego rozwoju, staramy się w sposób zintegrowany zarządzać naszą gminą. Takie zarządzanie
pojmujemy jako zagadnienie wielowymiarowe, obejmujące różne sektory, w tym konsolidację lokalnego
sektora kulturalnego. Stąd też wynika zamiar połączenia działań obecnych podmiotów kultury w jedną
instytucję, która będzie w stanie kompleksowo reagować na problemy występujące na naszym terenie.
Obecnie główna siedziba biblioteki znajduje się w dzierżawionych od gimnazjum pomieszczeniach
piwnicznych o powierzchni 218 m2, które nie spełniają warunków komfortowego realizowania zadań
statutowych biblioteki. Dzierżawione pomieszczenia nie są przystosowane dla osób starszych oraz
poruszających się na wózku inwalidzkim. Biblioteka posiada co prawda trzy filie zlokalizowane w
Bolszewie, Gościcinie i Nowym Dworze Wejherowskim, przy czym jedynie oddział w Bolszewie działa w
pełnym wymiarze w nowo wybudowanym na ten cel budynku. W Gościcinie filia biblioteki znajduje się w
Gminnym Ośrodku Kultury i pracuje tylko przez jeden dzień w tygodniu dzieląc pomieszczenie na 20 m2 z
pracownią tkacką i komputerową. Filia w Nowym Dworze Wejherowskim funkcjonuje w pomieszczeniu
wynajętym od prywatnej osoby, co ogranicza możliwości jej rozwoju. Natomiast Gminny Ośrodek Kultury
z siedzibę w Gościcinie działa na terenie całej gminy wykorzystując oprócz swojej siedziby świetlice
wiejskie i szkoły oraz pomieszczenia filii biblioteki w Bolszewie. W 2017 roku zgodnie z planem strategii
rozwoju sołectwa Bieszkowice planowane jest przekazanie na działalność kulturalną GOK dodatkowego
budynku „Wodnik” w Bieszkowicach o powierzchni 493 m2, co pozwoliłoby również na prowadzenie w
nim działalności bibliotecznej.
Połączenie instytucji pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów lokalowych, technicznych i
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promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Zakłada się że, że połączenie obu instytucji i ich budżetów sformalizuje i uporządkuje dotychczasowy
stan kadrowy i lokalowy, a przede wszystkim da szansę na polepszenie warunków funkcjonowania
biblioteki oraz finansowe wsparcie instytucji o mniejszym budżecie. Czytelnicy poza zwiększonym
dostępem do materiałów bibliotecznych będą mieli możliwość skorzystania z większej ilości nowości,
multimediów oraz bogatszej oferty kulturalnej. Należy podkreślić, że działania obu podmiotów w zakresie
kulturalnym niejednokrotnie się powielają i przenikają – biblioteka bardzo często organizuje imprezy
kulturalne i warsztaty artystyczne a Gminny Ośrodek Kultury spotkania autorskie z pisarzami. Obie
instytucje wydają również publikacje, Biblioteka może poszczycić się własną „Biblioteczką Gminy
Wejherowo” z 24 wydaniami, w tym również w języku kaszubskim. Jedna wspólna instytucja da więc
większe możliwości promocji zarówno własnych działań wydawniczych jak i czytelnictwa podczas imprez
kulturalnych, poszerzy się jej zakres działania na pozostałe sołectwa gminy wykorzystując działania
Ośrodka Kultury, co w przyszłości powinno zaowocować zwiększeniem czytelnictwa na terenie tak dużej
gminy jaką jest Gmina Wejherowo.
Należy zaznaczyć,że po połączeniu instytucji ilość filii pozostanie na tym samym poziomie, jakość
świadczonych usług ulegnie poprawie, ilość stanowisk i etatów związanych z obsługą biblioteczną po
dokonaniu połączenia nie zmniejszy się, w związku z czym nie zostanie naruszony warunek materialno prawny połączenia, zawarty w art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Biblioteka
nadal będzie wypełniała zadania określone w art. 4 ustawy o bibliotekach, jak również zadania związane z
uczestnictwem w ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, uzyskując wsparcie w realizacji głównego celu, jakim
jest wyposażenie czytelników w kompetencje czytelnicze, informacyjne, medialne i społeczne.
Dla zapewnienia odpowiedniego funkcjonowania wszystkich placówek bibliotecznych na terenie Gminy
Wejherowo zakłada się:
- powołanie zastępcy dyrektora ds. czytelnictwa lub kierownika Biblioteki, tak jak jest to przyjęte, jako
rozwiązanie optymalne, w bibliotekach publicznych funkcjonujących wspólnie z ośrodkami kultury
- utrzymanie obecnie istniejących filii biblioteki
- realizację większej liczby projektów, w tym realizowanych z udziałem środków pozabudżetowych
- prowadzenie i wspólne gromadzenie zbiorów bibliotecznych
- wspieranie biblioteki – jako dotychczasowej jednostki o mniejszym budżecie, przy zastosowaniu zasady
solidarności
Połączenie i utworzenie jednej instytucji zapewni zatem koordynację podejmowanych działań w obszarze
czytelnictwa i kultury – zaplanowanie pracy rocznej, jako jednego organu instytucjonalnego przy realizacji
jednego budżetu, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej. Z korzyścią dla jej
rozwoju przełamane zostaną granice dotychczasowego podziału organizacyjnego, które często ograniczają i
blokują potencjał rozwojowy obu podmiotów, ale jednocześnie zachowany zostanie podział funkcjonalny
tych instytucji na Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury. Oczekiwanym skutkiem połączenia jest też
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racjonalizacja wydatków i struktury organizacyjnej uwzględniającej aktualne potrzeby Biblioteki i
Gminnego Ośrodka Kultury, zapewnienie płynności finansowej, zwiększenie efektywności pracy kadry oraz
wzmocnienie

pozycji

negocjacyjnej.

Nastąpi

centralizacja

zarządzania

nieruchomościami

oraz

skomasowanie obsługi finansowo-księgowej, obsługi sprzętu, urządzeń itp., w związku z czym przy
zachowaniu dotychczasowej dotacji podmiotowej większa część środków finansowych będzie mogła być
przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości, multimedia

i organizację imprez

kulturalnych.
Podkreślić należy, że zamiar połączenia Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury nie dotyczy
likwidacji żadnej z tych instytucji, ale ich połączenia w jeden prężnie działający, wielofunkcyjny ośrodek
zajmujący się szeroko rozumianą działalnością biblioteczną i kulturalną, który będzie korzystał ze
wspólnych zasobów lokalowych i kadrowych.
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