
Uchwała Nr  XXXIX/355/2013 
Rady Miejskiej w Karczewie 
z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury                        

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie i Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Karczewie 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 9, art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i 
prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) w związku z art. 10, art. 
13 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 642 ze zmianami.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. W celu zapewnienia efektywnego wykonywania zadań Gminy Karczew                   
w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty w zakresie kultury, w tym czytelnictwa, a także w celu 
uproszczenia struktur zarządzania, wyraża się zamiar połączenia z dniem 1 stycznia 2014 r. 
samorządowych instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie                
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. 
 2. W wyniku połączenia instytucji, o  których mowa w ust. 1 powstanie gminna 
jednostka organizacyjna w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą                         
Centrum Kultury Karczew, zwana dalej Centrum, która przejmie dotychczasowe zadania 
łączących się instytucji kultury. 
 
 § 2. Przedmiotem działania Centrum będzie wykonywanie zadań własnych Gminy 
Karczew w zakresie organizowania działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb 
oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczenie w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury na terenie Gminy Karczew z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych                        
i edukacyjnych. 
 
 § 3. Uchwała wraz z uzasadnieniem o przyczynach połączenia instytucji kultury,                   
o których mowa w § 1 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie                    
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karczew oraz na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu Miejskiego w Karczewie. 
 
 § 4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 
1) Krajowej Radzie Bibliotecznej. 
2) Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. 
 

§ 5. Po otrzymaniu opinii od instytucji określonych w § 4. Burmistrz Karczewa 
wystąpi do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                       
o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury określonych w § 1 ust. 1. 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
                                                                                      



                                                                                     Przewodniczący Rady 
                                                                                             Tadeusz Marton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE  

 
Stosownie do art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 642) biblioteki publiczne mogą być, z zastrzeżeniem art. 19 tej ustawy, łączone z innymi 
instytucjami kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań. Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach organizator może 
dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym jest on obowiązany na       
6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu biblioteki podać do publicznej 
wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. 
Połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej 
wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Zgodnie z art. 2 ustawy o bibliotekach w zakresie nie uregulowanym tą ustawą do bibliotek 
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r , poz..406).  Na podstawie 
powołanego art. 2 do połączenia biblioteki z inną instytucją kultury zastosowanie mają więc 
przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej u.d.k.).  
Zgodnie z art. 18 ust. 1 u.d.k. organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym 
instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 u.d.k. 
połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą 
załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu.  
Gmina Karczew jest organizatorem zarówno w stosunku do Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Karczewie jak i w stosunku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                          
w Karczewie. 
 Zamiar utworzenia Centrum Kultury Karczew na bazie Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Karczewie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie wiąże się                
z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Karczew                            
w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, w tym czytelnictwa,                  
a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej 
oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym seniorów. 
 Aktualnie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie oraz Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Karczewie prowadzą działalność w tym samym budynku. Połączenie 
tych instytucji kultury pozwoli Gminie Karczew jako organizatorowi na elastyczne 
reagowanie na lokalne potrzeby. Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana 
zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie gminy Karczew. Komasacja sił                        
i środków powinna lepiej wpłynąć na poziom usług i imprez kulturalnych organizowanych              
na terenie Gminy oraz lepsze organizowanie pracy (m.in. większe możliwości organizacji 
zastępstw w okresie urlopowym). 
 Podkreślić należy również, że połączenie powyższych instytucji spowoduje 
funkcjonowanie na terenie Gminy Karczew jednego, prężnego, wielofunkcyjnego ośrodka 
kultury. Utworzenie Centrum Kultury Karczew będzie miało wpływ na racjonalizację 
wydatków ponoszonych przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie 
kosztów administracyjnych. Nastąpi centralizacja zarządzania w obrębie tej samej 
nieruchomości oraz skomasowanie służb finansowo-księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń,     
itp. Nowo powstałe Centrum będzie samodzielnie administrowało zajmowanym przez siebie 
obiektem, co wyeliminuje konieczność administrowania obiektem przez Grupę Remontową   
w Karczewie, która to konieczność była do tej pory uzasadniona istnieniem w ramach jednego 
obiektu dwóch różnych instytucji kultury.  
Zamierzone połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań 



Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie, gdyż realizacja określonych ustawowo 
zadań biblioteki po połączeniu będzie utrzymana i zapewniona na co najmniej 
dotychczasowym poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo-kadrowej i 
organizacyjnej. W wyniku połączenia nie ulegnie zmianie sposób dogodnego dostępu do 
materiałów bibliotecznych i informacji dla mieszkańców Gminy.  
Organizowanie w ramach Centrum różnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez 
sztukę, gromadzenie, dokumentowanie i ochronę dóbr kultury, pozostające dotychczas                    
w gestii Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie, w połączeniu z realizacją 
ustawowych zadań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie, doprowadzi do 
pełniejszej i bardziej efektywnej realizacji zadań powierzonych przez ustawodawcę. 

Centrum z dniem 1 stycznia 2014 r. przejmie:   
1) zobowiązania i wierzytelności związane z dotychczasową działalnością Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Karczewie oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Karczewie;  
2) wartości niematerialne i prawne oraz składniki mienia ruchomego należące do łączonych 
instytucji kultury.  
3) samodzielne administrowanie zajmowanego obiektu. 

Pracownicy łączonych instytucji kultury zostaną przeniesieni do Centrum i zachowają 
uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy.  
 
 
 


