UCHWAŁA NR XLIV/243/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka
Kultury w Widawie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378), art. 9 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 oraz
art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz art. 10 i 13 ust. 1, 2, 4, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz.1479) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W celu efektywniejszego wykonywania zadań Gminy Widawa służących zaspokajaniu
potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury oraz usprawnienia struktur zarządzania
samorządowymi instytucjami kultury, zamierza się z dniem 01.01.2022 roku dokonać połączenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie z filią
w Chociwiu.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Widawie z filią w Chociwiu oraz
Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
3. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 powstanie gminna jednostka
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: „Gminne
Centrum Kultury w Widawie”, zwana dalej Centrum.
§ 2. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie
organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz zaspokajanie potrzeb czytelniczych na
terenie Gminy Widawa.
§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej;
2) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Widawa, po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 3, do
wystąpienia z wnioskiem do właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego o wyrażenie zgody na połączenie samorządowych instytucji kultury, o których mowa
w § 1.
§ 5. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez
ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Widawa, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Widawa oraz na tablicach ogłoszeń łączonych instytucji kultury.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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UZASADNIENIE
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Jako jednostka samorządu terytorialnego, Gmina Widawa realizuje ustawowe zadania,
m.in. w zakresie: organizowania działalności kulturalnej, zaspokajania potrzeb informacyjnych
społeczeństwa, uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury z uwzględnieniem potrzeb
edukacyjnych i czytelniczych. Ponadto w gminie przeprowadza się szereg projektów
powiązanych z edukacją i oświatą, w zakresie kultury i tożsamości lokalnej, promocji postaw
patriotycznych i czytelnictwa. Przedmiotowe zadania i projekty wykonywane są przy pomocy
dwóch odrębnych samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie
i Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie.
Realizacja zadań jest ściśle powiązana z działającymi na terenie Gminy placówkami
oświatowymi: Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Chociwiu, Zespołem Szkół w Widawie,
Publicznym Przedszkolem w Widawie oraz Społeczną Szkołą Podstawową w Restarzewie.
Gmina Widawa to gmina wiejska położona w powiecie łaskim, województwie łódzkim.
Sąsiaduje z gminami: Burzenin, Konopnica, Rusiec, Sędziejowice, Szczerców, Zapolice oraz
Zelów. Gminę zamieszkuje ok. 7334 mieszkańców, z czego w samej Widawie – 1221. Siedziba
władz gminnych mieści się w miejscowości Widawa. W skład Gminy wchodzi 41 sołectw.
Gminna Biblioteka Publiczna w Widawie zasięgiem swojego działania obejmuje teren całej
gminy. Posiada jedną filię w Chociwiu. Zbiory biblioteki to 23 880 woluminów. W Bibliotece
w Widawie można korzystać bezpłatnie z komputerów z dostępem do internetu. Biblioteka
z powodzeniem organizuje konkursy czytelnicze, a w oparciu o kalendarz rocznic literackich
i historycznych przygotowuje wystawy poświęcone ważnym postaciom i wydarzeniom,
prowadzi lekcje biblioteczne, które mają na celu prezentację biblioteki, pracy bibliotekarza,
sposobu zapisu do biblioteki oraz bierze udział w organizowanych dla dzieci spotkaniach
tematycznych. Osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, które wyraziły chęć kontaktu
z biblioteką dostarczane są książki do domu przez członków rodziny, znajomych lub
bibliotekarzy.
Gminny Ośrodek Kultury w Widawie zaangażowany jest w organizację wielu imprez
kulturalno-rozrywkowych oraz współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w Widawie,
z Łódzkim Domem Kultury, Urzędem Gminy w Widawie, Środowiskowym Domem
Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej, szkołami i przedszkolem z terenu gminy,
stowarzyszeniami oraz placówkami kulturalnymi z gmin ościennych. Wśród stałych imprez
i konkursów znajdują się m.in.: organizacja uroczystości 11 listopada, dożynki gminne, piknik
rodzinny, narodowe czytanie, konkurs kolędowy, konkurs wielkanocny, wystawa prac
plastycznych dzieci biorących udział w konkursie o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom
oraz dzień kobiet. Gminny Ośrodek Kultury organizuje warsztaty plastyczne dla dzieci, zajęcia:
teatralne, wokalne i sportowe. W ośrodku prowadzona jest nauka gry na instrumentach oraz
działają: dziecięcy zespół wokalno-taneczny Wesołe Nutki, Zespół Śpiewaczy Widawianie
i orkiestra dęta.
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Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz.194), organizator może dokonać połączenia
instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach.
Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej
instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających
połączeniu.
Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do bardziej
efektywnego wykonywania zadań własnych Gminy w sferze kultury oraz upowszechniania
wiedzy i zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie czytelnictwa.
Połączenie obu instytucji kultury jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.
W wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury nie ulegnie obniżeniu jakość i ilość
świadczonych usług. Wręcz przeciwnie, połączenie przyczyni się do zapewnienia lepszego
poziomu usług i imprez kulturalnych organizowanych na terenie Gminy, gdyż wiele działań
i inicjatyw instytucji, mających ulec połączeniu, opartych jest na współpracy z tymi samymi
instytucjami: szkołami, organizacjami społecznymi itp., co pozwoli na ich lepszą organizację.
Utworzenie jednej instytucji poprawi również jakość świadczonych usług dla osób ze
szczególnymi potrzebami, gdyż Gminny Ośrodek Kultury w Widawie jest dostosowany do
potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Wśród aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych za połączeniem instytucji
przemawia lepsza organizacja pracy, tworzenie i aktualizacja jednego zbioru dokumentów
statutowych, organizacyjnych, finansowo-księgowych, tworzenie jednego budżetu i tym samym
sprawniejsze zarządzenie środkami finansowymi oraz aplikowanie o środki pozabudżetowe
w ramach jednej instytucji.
Zostaną zachowane wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach oraz
o organizowaniu działalności kulturalnej. Gromadzenie i opracowywanie materiałów
bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych,
edukacyjnych, samokształceniowych, udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania na
zewnątrz, pośredniczenia w wymianie międzybibliotecznej, prowadzenie działalności
informacyjnej będzie utrzymane i zapewnione na dotychczasowym wysokim poziomie, przy
profesjonalnej obsłudze administracyjnej. Zatem połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Widawie z inną instytucją kultury nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu
dotychczasowych zadań. Jednocześnie, organizowanie przez ośrodek kultury różnorodnych form
edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę, gromadzenia, dokumentowania, ochrony dóbr
kultury, rozbudzanie zainteresowań, organizowanie imprez będzie nadal kontynuowane.
Ponadto, połączenie biblioteki z ośrodkiem kultury przyczyni się do racjonalnego
wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego.
Oczekiwanym skutkiem połączenia Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki
Publicznej będzie powstanie jednego wielofunkcyjnego ośrodka, w skład którego wejdą
pracownicy i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu, co z kolei będzie miało
wpływ na realizację wydatków ponoszonych przez Gminę Widawa. Ponadto, pozwoli na
bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby wspólnoty samorządowej, a jednocześnie

Id: 5E8D951E-F1F4-49D3-9FF4-1DB98EDA73F1. Podpisany

Strona 3

nie ograniczy mieszkańcom gminy dogodnego dostępu do materiałów bibliotecznych
i informacji.
W związku z powyższym Rada Gminy Widawa wyraża zamiar połączenia z dniem 1 stycznia
2022 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Widawie z Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Widawie, który w niniejszym dniu zostanie wpisany w rejestr instytucji kultury Organizatora
i będzie funkcjonował jako samorządowa instytucja kultury. W wyniku połączenia powstanie
jedna instytucja kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Widawie”.
Stosownie do treści art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1479) Organizator może dokonać połączenia, przy czym obowiązany jest na 6 miesięcy
przed dniem wydania aktu o połączeniu, podać do publicznej wiadomości informację o swoim
zamiarze wraz z uzasadnieniem. Ponadto na Organizatorze przy połączeniu biblioteki ciąży
obowiązek zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Łodzi oraz uzyskanie zgody od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
Połączenie przedmiotowych instytucji jest korzystne, pozwoli osiągnąć lepsze wyniki
w gospodarowaniu środkami finansowymi, lokalowymi i ludzkimi przez połączone instytucje,
obniżyć koszty administracji, a także zwiększyć zasięg i jakość prowadzonej działalności
kulturalnej.
Podjęcie zatem uchwały przez Radę Gminy Widawa o zamiarze połączenia samorządowych
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej
w Widawie i utworzenia jednej instytucji kultury pod nazwą: Gminne Centrum Kultury
w Widawie jest zasadne.
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