
Uchwała Nr  XXX/185/12 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia  4 października 2012r. 
 

w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Niemodlinie z inną instytucją kultury – Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1
 oraz art. 18 ust. 1 i 3 

ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406) oraz art. 13 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 

ustawy o bibliotekach (Dz. U. z 2012r. poz. 642, poz. 908) Rada Miejska  

w Niemodlinie uchwala, co następuje: 

 

§1. 

1. Wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2014r. Miejsko-

Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie z inną instytucją kultury – 

Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie. 

2. Po połączeniu samorządowa instytucja kultury będzie działała jako 

Niemodlińskie Centrum Kultury. 

 

§2. 

1. Połączenie, o którym mowa w §1, nie spowoduje uszczerbku  

w wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejsko-Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Niemodlinie. 

2. Uzasadnienie zamiaru połączenia stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§3. 

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się: 

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej  

w Opolu - w celu zasięgnięcia opinii, 

2) Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego - w celu wyrażenia zgody  

na połączenie. 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 

i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281 z 2012r. poz. 567. 
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§4. 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina. 

 

§5. 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Uchwała wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej 

wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

MARIUSZ NIECKARZ 

 

 



Załącznik do uchwały 

Nr XXX/185/12 

Rady Miejskiej w Niemodlinie 

z dnia 4 października 2012r. 

 

 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejsko-Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Niemodlinie z inną instytucją kultury – Ośrodkiem 

Kultury w Niemodlinie. 
 

Połączenie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie  

z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie jest w pełni uzasadnione merytorycznie  

i ekonomicznie.  

W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość 

świadczonych usług i nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 

dotychczasowych zadań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie. 

Nie przewiduje się również zmian statutowych biblioteki w części dotyczącej 

zakresu jej działania i lokalizacji. 

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 i uelastyczniać czy dostosować 

do potrzeb społeczeństwa funkcjonowanie dotychczas dwóch instytucji  

w ramach jednej oraz organizować wszelkie działania, które niejednokrotnie się 

przenikają i powielają. 

Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury Niemodlińskie 

Centrum Kultury daje możliwość pełniejszego wykorzystania zasobów 

materialnych i merytorycznych obu instytucji, oraz sprawniejszej organizacji 

pracy i zarządzania zasobami.  

Połączenie Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie  

z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie przyczyni się do racjonalnego 

wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego.  

Ponadto, przewiduje się, że utworzenie jednej instytucji kultury na bazie 

dwóch obecnie funkcjonujących, będzie miało znaczący wpływ na zmniejszenie 

kosztów administracyjnych. W związku z czym większa część środków 

finansowych będzie mogła być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów 

bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

 

MARIUSZ NIECKARZ 

 

 


