Projekt
z dnia 16 września 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i
Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
r. poz.446) i art. 18 ust.3 w związku z art.18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Wałbrzych w zaspokajaniu potrzeb
wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania Rada Miejska Wałbrzycha
postanawia wyrazić zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury o nazwie: Wałbrzyski Ośrodek
Kultury i Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
2. Zamierza się dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury o których mowa w § 1 ust. 1 w jedną
samorządową instytucję kultury o nazwie: Wałbrzyski Ośrodek Kultury.
3. Wałbrzyski Ośrodek Kultury po połączeniu uzyska status instytucji artystycznej w rozumieniu art. 11 ust
2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzialalności kulturalnej.
§ 2. Połączenie, o którym mowa w § 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.
§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Wałbrzycha do wystąpienia do Ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej Organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji
prowadzących działalność w różnych formach, przy czym Organizator jest zobowiazany na 3 miesiące przed
wydaniem aktu o połączeniu lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację o
zamiarze i przyczynach takiej decyzji. Zgodnie z art. 19 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą
załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Połączenie instytucji kultury następuje w
drodze aktu wydanego przez Organizatora, który zawiera nazwy łączonych instytucji kultury, nazwę, rodzaj,
siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury, powstałej w wyniku połączenia, określenie terminu
połączenia instytucji kultury oraz ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucję
powstającą w wyniku połączenia.
Zamiar utworzenia Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na bazie dotychczasowego Wałbrzyskiego Ośrodka
Kultury i Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych" wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego
wykonywania zadań Gminy Wałbrzych w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury,
a także upraszczania struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej.
Wałbrzyski Ośrodek Kultury oraz Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" prowadzą działalność w tym
samym budynku, a ich działania niejednokrotnie przenikają się i uzupełniają. Połączenie wzmocni obie
instytucje i umożliwi im pełniejsze wykorzystanie zasobów materialnych oraz sprawniejszą organizację
pracy merytorycznej. Wpłynie to korzystnie zarówno na działania podejmowane w obszarze organizowania
działalności kulturalnej poprzez poszerzenie działań w zakresie kultrury, jak i umożliwi elastyczne
dysponowanie pracownikami. Będzie to miało niewątpliwie wpływ na optymalną realizację celów
jednostki.
Połączenie instytucji korzystnie wpłynie na planowanie przez Gminę wydatków na działalność
kulturalną, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów administracyjnych wynikających z prowadzenia
odrębnej instytucji kultury. Dzięki połączeniu nastąpi konsolidacja zarządzania tymi samymi
nieruchomościami, nastąpi również centralizacja służb finansowo-księgowych, obsługi sprzętu oraz
urządzeń.
Biorąc powyższe pod uwagę, należy jednoznacznie stwierdzić, iż połączenie instytucji nie zaważy
negatywnie na prowadzonej dotychczas działalności, nie ulegnie również obniżeniu jakość świadczonych
usług. Reorganizacja ta będzie natomiast rozwiązaniem efektywnym zarówno dla mieszkańców Wałbrzycha
jak i Gminy Wałbrzych.
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