UCHWAŁA NR X/213/2015
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie zamiaru i przyczynach połączenia instytucji kultury,
dla których organizatorem jest Gmina Mikołów
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.) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza
Mikołowa
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Wyraża się zamiar połączenia niżej wymienionych samorządowych instytucji kultury:
1) Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, z siedzibą Rynek 19, wpisanego do rejestru instytucji kultury pod
numerem 1,
2) Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie, z siedzibą przy ul. Karola Miarki 15, wpisanego do
rejestru instytucji kultury pod numerem 4.
2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 zostanie utworzona gminna jednostka
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Miejski Dom Kultury
w Mikołowie.
§ 2. Informacja o zamiarze i przyczynach połączenia instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Mikołów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Informacja, o której mowa w § 2 zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołowa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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Załącznik do Uchwały Nr X/213/2015
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 30 czerwca 2015 r.
Informacja o zamiarze i przyczynach łączenia instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina
Mikołów
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Rada
Miejska Mikołowa niniejszą uchwałą podjęła zamiar połączenia niżej wymienionych samorządowych instytucji
kultury:
1) Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, z siedzibą przy Rynku 19, wpisanego do rejestru instytucji kultury
pod numerem 1,
2) Mikołowskiego Impresariatu Kultury w Mikołowie, z siedzibą przy ul. Karola Miarki 15, wpisanego do
rejestru instytucji kultury pod numerem 4.
Połączenie ww. instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu ich dotychczasowych zadań.
Celem połączenia jest doprowadzenie do powstania w gminie jednego prężnego ośrodka (centrum) kultury.
W wyniku połączenia nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług. Połączenie pozwoli bardziej
efektywnie wykonywać zadania nałożone na gminę w sferze kultury. Istotnym argumentem za połączeniem
instytucji kultury jest sytuacja finansowa Gminy.
Przyczyny połączenia samorządowych instytucji kultury:
- względy ekonomiczne (obniżenie kosztów działalności podstawowej),
- potrzeba zespolenia wykonywanych przez nie zadań,
- scentralizowane zarządzanie działalnością na rzecz rozwoju kultury w gminie,
- uproszczenie struktur zarządzania,
- sprawniejsza koordynacja imprez.
Połączenie instytucji kultury i zadań przez nich wykonywanych pozwoli w sferze kultury na:
- zachowanie wypracowanej odrębności i ciężko wypracowanej marki,
- oszczędniejsze wydatkowanie środków publicznych,
- możliwość rozszerzenia katalogu propozycji dedykowanych społeczności lokalnej,
- racjonalniejsze, efektywniejsze i prężniejsze zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej,
- unikanie organizowania imprez o podobnym charakterze,
- unikanie niezdrowej rywalizacji,
- pełniejsze wykorzystanie potencjału kadrowego,
- usprawnienie struktur zarzadzania organizacją pracy,
- aktywne i skuteczne pozyskiwanie dotacji celowych na programy objęte mecenatem państwa, których
dysponentem jest minister do spraw kultury, w tym dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji.
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej, akt o połączeniu instytucji kultury może być wydany po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
niniejszej informacji o zamiarze i przyczynach takiej decyzji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Mikołowa
mgr Michał Rupik
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