
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 

               MORAWICA 

Morawica, 23 marca 2020 r. 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz1479 ze zm.), zawiadamia się o zamiarze 

połączenia samorządowych instytucji: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Morawicy oraz Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy z dniem 1 stycznia 

2021 roku. 

UZASADNIENIE 

Połączenie instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II  

w Morawicy oraz Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy ma na celu utworzenie 

nowej instytucji kultury w skład której wchodzić będzie biblioteka i centrum kultury. 

Utworzenie tej instytucji jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Po 

oddaniu do użytku nowo–wybudowanego obiektu Centrum Samorządowego w Morawicy,   

w jednym skrzydle na parterze swoją siedzibę ma biblioteka natomiast piętro przeznaczone 

jest na działalność kulturalną. Jak pokazują lata funkcjonowania tych instytucji ich 

działalność wzajemnie się uzupełnia i niecelowym jest utrzymywanie dwóch odrębnych 

instytucji kultury, zlokalizowanych w tym samym budynku.  

Połączenie dwóch form kultury: biblioteki i ośrodka kultury umożliwi zaplanowanie 

pracy rocznej jako jednego organu instytucjonalnego, da możliwość pełniejszego 

wykorzystania zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji  oraz przyczyni się do 

sprawniejszej organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.  

Zadania biblioteki określone w art. 19 ustawy o bibliotekach będą zapewnione na 

dotychczasowym poziomie, a wręcz oczekuje się, że jakość świadczonych dotychczas usług 

znacząco się poprawi, ponieważ kiedy instytucje te zostaną połączone i będą zarządzane przez 

jedną osobę, łatwiej będzie koordynować, uelastyczniać i  dostosowywać działania do potrzeb 

społeczeństwa Miasta i Gminy Morawica. Utworzenie instytucji kultury opartej na nowych 

zasadach  nie spowoduje  uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez 

Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II w Morawicy. 

Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu 

czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, 

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie 

międzybibliotecznej, prowadzenie działalności informacyjnej będzie zapewnione na wysokim 

poziomie w komfortowych warunkach. Jednocześnie organizowanie różnorodnych form 

edukacji kulturalnej typu spotkania autorskie, konkursy, prelekcje dla mieszkańców, lekcje 

biblioteczne będą skierowane do szerokiej grupy odbiorców bo umożliwione dzięki 

pomieszczeniom przeznaczonym  na cele kulturalne.    



Utworzenie takiej instytucji kultury przyczyni się do racjonalnego wykorzystania 

potencjału ludzkiego. Bowiem dotychczasowa kadra(załoga)  stanie się pracownikami jednej 

instytucji kultury, zarządzanej przez jednego dyrektora. Zostaną zachowane wymagania 

organizacyjne określone ustawą o bibliotekach w powiązaniu z ustawą o organizowaniu  

i prowadzeniu działalności kulturalnej.  

Ta instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną obsługę czytelnictwa i biblioteki, 

udostępni dobra kultury i zaspokoi potrzeby kulturalne środowiska lokalnego. Stanie się 

lokalnym centrum kulturalnym, miejscem tętniącym życiem, wypełnionym czytelnikami, 

książkami, multimediami oraz będzie prowadziła różne innowacyjne formy pracy 

wykraczające poza tradycyjne funkcje biblioteki skierowane do różnych grup wiekowych 

począwszy od najmłodszych a skończywszy na seniorach  wykorzystując przy tym przestrzeń 

całego Centrum Kulturalnego.       

Wyszczególnienie dodatnich skutków utworzenia jednej instytucji kultury:  

Prawne: 

1. Jeden statut dla obu instytucji. 

2. Łatwiej będzie sprawować kontrolę zarządczą. 

3. Sporządzanie jednych dokumentów w ramach jednej instytucji (dokumenty nie 

będą dublowane). 

4. Jedna siedziba i dokumenty zgrupowane w jednym miejscu. 

5. Ułatwienie archiwizacji dokumentów. 

          Organizacyjne: 

1. Możliwość zaplanowania pracy rocznej bez rozbijania na dwie instytucje. 

2. Możliwość zaplanowania i tworzenia medialnych i wielodziedzinowych 

form pracy w oparciu o kadry i zasoby lokalowe obu instytucji. 

3. Możliwość organizacji pracy w taki sposób, aby wykorzystywać zasoby 

biblioteczne w pracy kulturalnej. 

4. Wyeliminowanie sztucznych podziałów etatowych na pracowników 

biblioteki i pracowników kultury. 

           Finansowe: 

1. Możliwość aplikowania o środki w ramach jednej instytucji. 

2. Racjonalne i ekonomiczne  gospodarowanie środkami.  

3. Niższe koszty operacyjne typu zakupy materiałów, naprawy itp. 

           Kadrowe: 

1. Łatwiejsze zarządzanie jedną instytucją.  

2. Powołanie jednego dyrektora. 

3. Możliwość lepszego podziału zadań pomiędzy pracowników. 

4. Możliwość rozszerzenia zakresu obowiązków pracowników i dawanie im 

większych kompetencji i umiejętności (udział w szkoleniach). Zgodnie z 

ustawą pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarskich będą 

spełniali wymogi obowiązujące bibliotekarzy.  

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica 

              /-/ Marian Buras 


