
I N F O R M A C J A 
Wójta Gminy Sawin 
z dnia 25maja 2016 r. 

0 zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury działających na terenie Gminy Sawin 

Na podstawie ar 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
1 prowadzeniu działalności kulturalnej. (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) Wójt Gminy Sawin 
w imieniu jednostki samorządu terytorialnego informuje o zamiarze połączenia samorządowych 
instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Sawinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie. 

W wyniku połączenia utworzona zostanie gminna jednostka organizacyjna działająca 
w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka 
w Sawinie. 

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

Zamiar utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Sawinie na bazie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sawinie i Gminnej [Biblioteki Publicznej w Sawinie wiąże się z. dążeniem do bardziej 
efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze 
kultury, a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej 
oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym seniorów, Wiele działań Gminnego 
Ośrodka Kultury w Sawinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie opartych jest na wzajemnej 
współpracy. Działania te niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają. Połączenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sawinie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie jest w pełni uzasadnione merytorycznie 
i ekonomicznie. W związku z połączeniem obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych 
usług, połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Wręcz 
przeciwnie - oczekiwać należy, że jakość tych usług znacząco się poprawi, ponieważ kiedy zostaną 
połączone i będą zarządzane przez jedną osobę, łatwiej będzie koordynować i lepiej organizować 
wszelkie zadania z zakresu kultury. Utworzone na bazie dotychczasowych instytucji kultury 
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Sawinie, daje możliwość pełniejszego wykorzystania 
zasobów materialnych i merytorycznych obu instytucji, oraz sprawniejszej organizacji pracy 
i zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwoli na bardziej efektywne reagowanie na potrzeby 
mieszkańców. Połączenie Biblioteki z Ośrodkiem Kultury przyczyni się do racjonalnego 
wykorzystania istniejącego potencjału ludzkiego i materialnego. Ponadto, zauważyć należy, że 
utworzenie jednej instytucji kultury na bazie dwóch obecnie funkcjonujących, będzie miało wpływ na 
zmniejszenie kosztów administracyjnych. Nastąpi skomasowanie służby finansowo - księgowej , 
obsługi sprzętu, urządzeń itp., w związku, z czym większa część środków finansowych będzie mogła 
być przeznaczona na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i organizację imprez kulturalnych. Po 
połączeniu obu instytucji dotychczasowa struktura organizacyjna dotycząca pracowników biblioteki 
na stanowiskach bibliotekarskich nie ulegną zmianie. W nowej instytucji kultury powstałej w wyniku 
połączenia biblioteki publicznej z ośrodkiem kultury pracownicy zatrudnieni na stanowiskach 
bibliotekarskich będą przygotowani do profesjonalnego wykonywania zadań, tym samym będą 
posiadać kwalifikacje spełniające wymogi art. 29 ustawy o bibliotekach. W celu zaspokojenia potrzeb 
czytelniczych społeczności gminy środki przeznaczone na zakup nowości wydawniczych zwiększą się 
w ramach planowanych oszczędności . Utrzymane zostaną działania biblioteki podjęte w celu 
stworzenia mieszkańcom gminy optymalnych warunków do wykorzystywania nowoczesnych 
technologii w oferowanych usługach. Połączenie wyżej wspomnianych instytucji pozwoli na 
zwiększenie efektywności realizowanych przez Gminę Sawin zadań z zakresu kultury. 


