
UCHWAŁA  NR VI/33/15 
RADY MIASTA DYNÓW 

z dnia 23 marca 2015 roku 

 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury : Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Dynowie  oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie 
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 9, art. 18 ust.1, 3 art. 19 ust.1 
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm. ), oraz art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 
1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 
Rada Miasta Dynów uchwala co następuje: 

 
§1 

1. W celu podniesienia efektywności realizacji zadań Gminy Miejskiej w Dynowie  
w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej i bibliotecznej, uproszczenia 
struktur zarządzania, efektywniejszego wykorzystania środków finansowych 
Miasta przeznaczanych na w/w działalność Rada Miasta w Dynowie wyraża 
zamiar połączenia istniejących samorządowych instytucji kultury o nazwie: 
Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dynowie. 

2. Z połączenia w/w samorządowych instytucji kultury tworzy się instytucje kultury 
o nazwie: Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dynowie. 

 
§2 

Połączenie o którym mowa w §1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 
dotychczasowych zadań obecnego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki 
Publicznej w Dynowie. 
 
      §3 
Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej, 
2) Bibliotece Głównej Województwa Podkarpackiego. 

 
§4 

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Dynowa, po uzyskaniu opinii wymienionych w §3, 
do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o wyrażenie 
zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 ust.1 niniejszej uchwały. 
 

§5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynowa. 
 
      §6 
Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie oraz w BIP Gminy Miejskiej w Dynowie. 
 

§7 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie do UCHWAŁY NR VI/33/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 23 marca 2015 roku 
 
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie  
oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie 
 
Obowiązujące przepisy ustaw: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. „o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej” oraz ustawa z 27 czerwca 1997 r. „o bibliotekach” umożliwiają łączenie m.in. 
instytucji kultury z bibliotekami miejskimi. 
Zgodnie z art. 13 ust.2 organizator jest obowiązany na 6 miesięcy przed podjęciem uchwały o połączeniu 
podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze z uzasadnieniem. 

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie zgodnie z dotychczasowym statutem organizuje i prowadzi 
działalność kulturalną, m.in. organizuje imprezy kulturalne o charakterze ciągłym i cyklicznym, współpracuje 
z lokalnymi stowarzyszeniami zajmującymi się również działalnością kulturalną, prowadzi ogniska 
artystyczne, współpracuje ze szkołami organizując wiele form działalności na rzecz dzieci  
i młodzieży: naukę tańca, warsztaty, zajęcia w okresie ferii, wakacji… Miejska Biblioteka Publiczna  
w Dynowie oprócz zadań ściśle przypisanych jej ustawowo, również podejmuje się szereg działań w formie 
organizowania, zajęć dla dzieci i młodzieży w szczególności w okresie ferii, wakacji. Jest to również 
działalność kulturalna. Obie instytucje wykorzystują środki zewnętrzne, wolontariat i współpracę ze 
stowarzyszeniami celem wzbogacania oferty kulturalnej dla mieszkańców Dynowa. Obie jednostki 
funkcjonują oddzielnie z uwagi na wcześniejsze uwarunkowania prawne, nie zezwalające na łączenie 
bibliotek z innymi jednostkami kultury.  

Miasto Dynów liczy 6 250 mieszkańców, stosunkowo niewysokie dochody własne. Zatrudnienie  
w obu jednostkach jest małe, a z tym związane trudności z ciągłością ich działań. Miejski Ośrodek Kultury 
w Dynowie, zatrudnia 4 pracowników na 2 i 7/8 etatu, a Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie zatrudnia 
2-ch pracowników na 1 i 5/8 etatu. Połączenie tych jednostek pozwoli na pełne, efektywne wykorzystanie 
bazy materialnej oraz kadry obu dotychczasowych jednostek oraz sprawniejszą organizację pracy. Nastąpi 
skomasowanie służb finansowo-księgowych, obsługi i wykorzystania sprzętu, wyposażenia, koordynacja 
różnych działań kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej. Zwiększy się też możliwość skutecznego 
sięgania po środki zewnętrzne w licznych programach na oferty kulturalne, co tej pory ze względu na małą 
obsadę kadrową w obu jednostkach były trudne do realizacji. 
 Przedmiotem działań nowej jednostki z nazwą  Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna 
będzie wykonywanie zadań Gminy Miejskiej Dynów w zakresie organizowania działalności kulturalnej na 
terenie Miasta, zaspokajanie potrzeb informacyjnych mieszkańców Miasta, upowszechnianie wiedzy  
i kultury, rozwój czytelnictwa i edukacji społeczeństwa. 
W dalszym ciągu będą realizowane zadania biblioteki: gromadzenie, opracowywanie materiałów 
bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, 
samokształceniowych, udostępniania zbiorów na miejscu, wypożyczania książek na zewnątrz, wymiana 
międzybiblioteczna, działalność informacyjna na wysokim poziomie, przy wykorzystywaniu nowoczesnych 
technik informacyjnych. Będą organizowane różnorodne formy edukacji, rozbudzania zainteresowań 
sztuką, kulturą, promowanie działalności artystycznej, twórców lokalnych, zespołów artystycznych oraz 
gromadzenie, dokumentowanie ochrona dóbr kultury. 

Połączenie umożliwi w ramach jednego organu instytucjonalnego, jednego budżetu, 
efektywniejsze gospodarowanie środkami Gminy Miejskiej Dynów na kulturę – zmniejszy koszty 
operacyjne, administracyjne, umożliwi dokładniejszy nadzór nad działalnością. 

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dynowie przejmie całe mienie połączonych 
instytucji, przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania oraz ich  prawa i obowiązki. Stanie się silniejszą 
jednostką kultury w regionie Dynowszczyzny. Jej urozmaicony program działania ułatwi współpracę  
z większymi ośrodkami kultury, także artystycznymi. 

W skutek połączenia dotychczasowego Miejskiego Ośrodka Kultury z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Dynowie stworzy się sprawne centrum kultury z efektywnie wykorzystaniem zasobów kadrowych, 
racjonalną strukturą organizacyjną, z większą możliwością pozyskiwania dochodów, ze zwiększoną 
pozycją i ofertą kulturalną w regionie. 

Miejski Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dynowie przejmie również pracowników obu 
łączonych jednostek, którzy staną się pracownikami Centrum Kultury. 


