
Uchwała Nr XLII/569/17
Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Młodzieżowego Centrum 
Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury w jedną samorządową  instytucję kultury o nazwie 

Słupski Ośrodek Kultury.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, 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,  poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730, poz. 
935) oraz art. 9 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i 3 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.                   
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Z dniem 1 stycznia 2018 r. zamierza się połączyć dwie samorządowe instytucje kultury: 

Młodzieżowe Centrum Kultury i Słupski Ośrodek Kultury, dla których organizatorem jest Miasto 
Słupsk, w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Słupski Ośrodek Kultury.

2. Uzasadnienie zamiaru połączenie instytucji kultury stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 

dotychczasowych zadań obu instytucji.

§ 2. 
Treść uchwały intencyjnej wraz z uzasadnieniem podaje się do wiadomości publicznej poprzez 

ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na stronach 
internetowych: Miasta Słupska, Młodzieżowego Centrum Kultury i Słupskiego Ośrodka Kultury, na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz w prasie lokalnej.

§ 3. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca  Rady 
Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/569/17

Rady Miejskiej w Słupsku

z dnia 27 września 2017 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej organizator może dokonać połączenia instytucji kultury. Stosownie do art. 19 
ww. ustawy połączenie instytucji kultury polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład 
wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Art. 18 ust. 3 stanowi,           
że organizator zobowiązany jest na 3 miesiące przed planowanym połączeniem podać do publicznej 
wiadomości informację o zamiarze i przyczynach takich decyzji.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przed Radę Miasta uchwały o zamiarze 
połączenia instytucji kultury.

Zamiar połączenia Młodzieżowego Centrum Kultury ze Słupskim Ośrodkiem Kultury w jedną 
instytucję kultury związany jest z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań 
gminy w aspekcie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze kultury, a także uproszczenia struktury 
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej przy uwzględnieniu potrzeb 
edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców. Planowane korzyści wynikające z połączenia obu 
miejskich instytucji kultury:

1. Zwiększenie efektywności i atrakcyjności utworzonej jednostki.
2. Zapewnienie koordynacji działań podejmowanych w obszarze animacji kultury.
3. Zwiększenie skuteczności i wydajności kadry zarządzanej przez jednego pracodawcę 

zagwarantuje racjonalne wykorzystanie potencjału kadrowego.
4. Efektem lepszego wykorzystania zasobu ludzkiego będzie większa oferta kulturalna dla 

mieszkańców miasta.
5. Efektywniejsze wykorzystanie bazy lokalowej i mienia instytucji.
6. Wypracowanie i realizowanie spójnej i realnej wizji rozwoju animacji kulturalnej w Słupsku.
7. Stworzenie wizji rozwoju zarówno całej instytucji jak i wiodących obszarów poszczególnych 

obiektów (O.T. Rondo przy ul. Niedziałkowskiego – teatr, MCK przy al. 3 Maja – film)                 
przy zachowaniu odrębności tematycznej.

8. Zwiększenie szans na pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania – połączona instytucja 
stanie się znaczącym partnerem i ośrodkiem kulturalnym Pomorza Środkowego.

9. Zwiększenie zdolności reagowania na istniejące lub pojawiające się impulsy i wyzwania 
wynikające z potrzeb mieszkańców miasta połączonej instytucji.

10. Zmniejszenie kosztów ponoszonych łącznie na administrację pozwoli na zwiększenie środków 
przeznaczonych na działalność merytoryczną.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury nowej instytucji kultury pod 
nazwą Słupski Ośrodek Kultury przejmie załogi i całe mienie połączonych instytucji oraz wejdzie   
we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury,  w tym przejmie wszystkie 
wierzytelności i zobowiązania.

Zarządzeniem Nr 94/Ku/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 lutego 2017 roku został 
powołany zespół złożony z przedstawicieli pracowników obu instytucji i Wydziału Kultury Urzędu 
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Miejskiego, mający na celu wypracowanie koncepcji funkcjonalnej połączonej instytucji kultury            
w oparciu o zdiagnozowane mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Do najsłabszych stron obu 
instytucji należy baza lokalowa i niska dotacja podmiotowa oraz słaba promocja. Silną stroną są 
instruktorzy potrafiący przyciągać i zatrzymywać odbiorców działań i animacji kulturalnych, 
tworzący swoje autorskie projekty. Połączenie Młodzieżowego Centrum Kultury ze Słupskim 
Ośrodkiem Kultury umożliwi przepływ zarówno pomysłów na działania jak i samej kadry –                   
z korzyścią do zmarginalizowanego Młodzieżowego Centrum Kultury, a bez szkody dla Słupskiego 
Ośrodka Kultury. Pierwsza instytucja posiada przestrzenie do prowadzenia działań i nie posiada 
własnej kadry w odpowiedniej liczbie by zapewnić różnorodną działalność kulturalną, a druga ma 
liczne grono instruktorów pracujących w ograniczonej przestrzeni. Szansą jest stworzenie nowej 
przestrzeni kulturalnej w Młodzieżowym Centrum Kultury wspartej przemyślanym planem 
marketingowym i działaniami dedykowanymi poszczególnym grupom wiekowym. Dużym 
zagrożeniem jest problem z dotarciem do nowych odbiorców, a także wyludnianie się miasta – 
przemyślana strategia jednej instytucji kultury będzie skuteczniejsza od rozproszonych działań dwóch 
instytucji.

Przedstawione wyżej argumenty pozwalają na stwierdzenie, że połączenie dwóch 
samorządowych instytucji kultury w jedną, o dużym potencjale ludzkim i materialnym,                      
jest zamierzaniem racjonalnym, uzasadnionym merytorycznie i ekonomicznie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku

Beata Chrzanowska
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