
UCHWAŁA  Nr XX/129/20 

RADY GMINY STRZELECZKI 

z dnia 19 marca 2020 r. 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury  

w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)1)  art. 9, art. 18 ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 ustawy z dnia  

25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194)  

i art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Strzeleczki w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 

lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania zamierza się z dniem 1 października 2020 r. 

połączyć dwie samorządowe instytucje kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach oraz Gminna 

Biblioteka Publiczna w Strzeleczkach w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą Gminne Centrum 

Kultury w Strzeleczkach. 

§ 2. Połączenie, o którym mowa w § 1 nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań 

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach. 

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii Krajowej Radzie Bibliotecznej 

oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. 

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Strzeleczki, po uzyskaniu opinii o których mowa w § 3, do wystąpienia do 

Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na 

połączenie instytucji kultury wymienionych w § 1 niniejszej uchwały. 

§ 5. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Strzeleczki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Strzeleczki. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 Przewodniczący Rady Gminy Strzeleczki 

Włodzimierz Wolny  

                                                      
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815. 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XX/129/20 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury  

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach 

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 kultury prowadzących 

działalność w różnych formach.  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. Natomiast przepisy art. 13 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowią, że organizator 

obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki, podać 

do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem i może dokonać połączenia 

biblioteki z inną instytucją kultury, jeżeli połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu 

dotychczasowych zadań. Zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury związany jest z dążeniem do 

bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze 

kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej  

z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Nieodłącznym elementem chęci połączenia tych 

instytucji jest racjonalne wykorzystanie infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia działalności kulturalnej. 

Połączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzeleczkach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach 

jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie. Wiele działań wymienionych jednostek opartych jest na 

współpracy z tymi samymi instytucjami np. szkołami podstawowymi, przedszkolami oraz ze starszymi 

mieszkańcami, seniorami. Wiele inicjatyw o charakterze kulturalno - edukacyjnym podejmowanych jest we 

współpracy i współdziałaniu obu jednostek. Często zdarza się, iż zakres organizowanych spotkań, wyjazdów czy 

wycieczek w obu jednostkach jest bardzo zbliżony, dlatego zamiar połączenia instytucji kultury jest jak 

najbardziej zasadny. Zjednoczenie to pozwoli na elastyczne i efektywne wykorzystanie zasobów materialnych 

obu jednostek oraz umożliwi sprawniejszą organizację pracy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji kultury 

pozwolili wypracować wspólną politykę rozwoju kultury, zapewni koordynację podejmowanych działań w tym 

obszarze, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materiałowej. Ogromnym atutem scalenia 

Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury jest możliwość zaplanowania pracy rocznej, 

jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji jednego budżetu dającego niższe koszty operacyjne  

i możliwości dokładniejszego nadzoru nad działalnością jednej instytucji. Obecnie obsługa finansowo – 

księgowa jest prowadzona przez jedną osobę, którą zatrudnia dwóch pracodawców. Sytuacja ta naraża obie 

instytucje na dodatkowe koszty związane m.in. z zakupem urządzeń biurowych, oprogramowania, aktualizacji  

i innych potrzebnych materiałów do rzetelnego wykonywania obowiązków głównej  księgowej. Obecnie kadra 

zarządzająca Biblioteki Publicznej mieści się poza siedzibą organizatora, dlatego przepływ informacji jest często 

opóźniony. Po połączeniu siedziba biblioteki znajdzie się w tym samym pomieszczeniu, gdzie obecnie jest biuro 

Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach. Kolejnym argumentem potwierdzającym zasadność połączenia 

bibliotek i ośrodka kultury jest usytuowanie filii bibliotecznej w jednej placówce należącej do GOK-u. 

Stworzenie jednego centrum kultury pozwoli na swobodne korzystanie z pomieszczeń, gdyż każdorazowa 

organizacja spotkań z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi mieszkańcami gminy wymaga zgody zarządzającego 

obiektem. Podjęte działania mające na celu połączenie instytucji kultury zapewnią sprawniejszą organizację 

pracy, która nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu działań realizowanych przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Strzeleczkach. Zostaną zachowanie wymagania organizacyjne określone ustawą  

o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W wyniku 

połączenia instytucji nie ulegnie pogorszeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli na pewno na bardziej 

sprawniejszą organizację pracy. Zadania biblioteki będą realizowane na dotychczasowym poziomie przy 

profesjonalnej obsłudze administracyjnej. Zapewnia się gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych 

służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb związanych z edukacją, samokształceniem,  

a dostęp do materiałów bibliotecznych nie ulegnie zmianie.   
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