
UCHWAŁA NR XXI/140/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 6 maja 2021 r. 

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury 
Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyrowie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 z późn. zm.), art. 18 ust. 3 w związku z art. 9 ust. 1 i 2, 
art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 13 ust. 1, ust. 2, 
ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r., poz. 1479) Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zamierza się połączyć z dniem 1 stycznia 2022r. dwie samorządowe 
instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie oraz Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Przyrowie dla których organizatorem jest Gmina Przyrów. W wyniku 
połączenia utworzona zostaje jedna samorządowa instytucja kultury pod nazwą 
Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Przyrowie. 

2. Celem zamierzonego połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1, jest 
bardziej efektywne wykonywanie zadań Gminy Przyrów w zaspokajaniu potrzeb 
wspólnoty lokalnej w zakresie kultury i czytelnictwa. 

§ 2. 1. Połączenie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nie spowoduje 
uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Przyrowie.  

2. Uzasadnienie zamiaru połączenia w/w instytucji stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii: 

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej; 

2) Bibliotece Śląskiej w Katowicach. 

§ 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przyrów po uzyskaniu opinii, o których 
mowa w § 3 niniejszej uchwały, do wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury 
wymienionych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały. 
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§ 5. Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przyrów, na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Przyrów oraz na tablicach ogłoszeń samorządowych 
instytucji kultury, które zamierza się połączyć. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczacy Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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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 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. W myśl art. 18 ust. 3 ww. ustawy

organizator jest obowiązany na 3 miesiące przed wydaniem aktu o połączeniu

lub podziale instytucji kultury podać do publicznej wiadomości informację

o zamiarze i przyczynie takiej decyzji. Natomiast, przepisy art. 13 ust. 2 i 7

ustawy z dnia 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. Stosownie do art. 13 ust. 8 ww. ustawy połączenie

instytucji kultury wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej

i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra

właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. W oparciu

o powyższe przepisy Rada Gminy Przyrów wyraża zamiar połączenia dwóch

samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie i utworzenia jednej instytucji kultury

pod nazwą Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Przyrowie. Zamiar

połączenia samorządowych instytucji kultury wiąże się z dążeniem do coraz

bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Przyrów w zaspakajaniu

potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur

zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej. Połączenie

przedmiotowych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w zakresie

wykonywanych obecnie zadań obu jednostek. Organizator zapewnia, iż czas

pracy biblioteki po połączeniu nie ulegnie ograniczeniu. Dzięki połączeniu

instytucji i zaangażowaniu większej ilości pracowników nowopowstałej instytucji

stworzą się możliwości poszerzenia oferty czytelniczej poprzez rozszerzenie

działalności, dostępności, w tym m.in. funkcjonowanie i udostępnianie oferty

czytelniczej i kulturalnej dla mieszkańców w soboty. Gromadzenie,

opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych służących

rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych,

samokształceniowych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na

zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie

działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej oraz informacyjnej,

zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych będzie utrzymane i zapewnione.

Połączenie sił i środków przyczyni się do skuteczniejszego działania oraz

świadczenia wyższego poziomu usług i zapewnienia bardziej różnorodnych form
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działania. Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

będzie dysponowało lepszymi zasobami materialnymi i organizacyjnymi.

Połączenie ww. instytucji kultury pozwoli Organizatorowi na bardziej elastyczne

reagowanie na potrzeby wspólnoty samorządowej. Połączenie instytucji ma

charakter rozwojowy. Obie instytucje są ściśle związane z funkcjonowaniem

lokalnej społeczności i reagują na przemiany zachodzące w środowisku. Jedna

instytucja powstała w wyniku połączenia zapewni mieszkańcom profesjonalną

obsługę czytelnictwa, bibliotekarstwa oraz zaspokoi w większym stopniu

potrzeby kulturalne społeczności lokalnej. Ponadto nastąpi racjonalizacja

wydatków ponoszonych przez Gminę Przyrów w sferze obsługi finansowej

i administracyjnej. Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Przyrowie jako

nowoczesny ośrodek promocji kultury i czytelnictwa w gminie powstanie

w oparciu o wiedzę, doświadczenie i kompetencje jej pracowników.

W nowopowstałym Gminnym Centrum Czytelnictwa i Kultury w Przyrowie znajdą

zatrudnienie dotychczasowi pracownicy z Gminnej Biblioteki Publicznej

i Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie. Zostaną zachowane wymagania

organizacyjne określone ustawą o bibliotekach oraz o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej

w Przyrowie zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Biblioteka

stanowi ważne ogniwo w przekazywaniu wartości kultury lokalnej, regionalnej,

narodowej i uniwersalnej. Prowadzi edukację kulturalną dzieci, młodzieży

i dorosłych prezentując, to, co najciekawsze w polskiej kulturze i sztuce.

Gromadzi i udostępnia zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy i nauki służące

kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu oraz

wychowaniu i kulturalnej rozrywce. Biblioteka posiada dwie filie biblioteczne

w Sygontce i Woli Mokrzeskiej. W bibliotece gromadzone są dokumenty życia

społecznego oraz materiały na temat historii gminy Przyrów. Dzięki połączeniu

instytucji działalność, charakter filii bibliotecznych zostanie poszerzona

o instrumenty kulturalne. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie

opiera się na promowaniu kultury, wskazywaniu drogi do rozwoju pasji

i zainteresowań a zwłaszcza rozwijaniu młodych talentów poprzez prowadzenie

różnorodnych sekcji artystycznych. Możliwości organizacyjne Gminnego Ośrodka

Kultury zostaną poszerzone o możliwość korzystania mieszkańców m.in. ze

stanowisk komputerowych znajdujących się w bibliotece, wykorzystania

pomieszczeń bibliotecznych na spotkania. Najskuteczniejszą formą edukacji

kulturalnej jest aktywne uczestnictwo w kulturze. Dlatego za istotne uważa się

połączenie obu instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyrowie i Gminnego

Ośrodka Kultury w Przyrowie - jako ośrodka skupiania społeczności lokalnej

i miejsca wyzwalania różnorodnych form jej aktywności kulturalnej.

Oczekiwanym skutkiem połączenia będzie powstanie jednego dużego

i wielofunkcyjnego Gminnego Centrum Czytelnictwa i Kultury w Przyrowie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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