
UCHWAŁA NR XXIX/187/2021 
RADY GMINY PRZYRÓW 

z dnia 28 grudnia 2021 r. 

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

w Przyrowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), 
art. 11 ust. 1, art. 18 ust. 1, art. 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 194), art. 13 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), po uzyskaniu opinii Biblioteki Śląskiej 
w Katowicach  i Krajowej Rady Bibliotecznej oraz zgody Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. dokonuje się połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przyrowie w jedną samorządową instytucję kultury pod nazwą 
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie. 

§ 2. Akt o połączeniu samorządowych instytucji kultury stanowi Załącznik do 
niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Maria Stępień 
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Załącznik do uchwały Nr XXIX/187/2021 
Rady Gminy Przyrów 
z dnia 28 grudnia 2021 r. 

AKT O POŁĄCZENIU SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz 
art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2022 roku dokonuje się połączenia samorządowych 
instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie i Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przyrowie. 

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 tworzy się gminną 
jednostkę organizacyjną działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod 
nazwą: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie. 

§ 2. 1. Terenem działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie 
jest teren Gminy Przyrów. 

2. Siedzibą Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie jest 
miejscowość Przyrów, ul. Częstochowska 7. 

§ 3. 1. Przedmiotem działania Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Przyrowie jest upowszechnianie wszelkich form w zakresie kultury 
i czytelnictwa, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych i oświatowych 
społeczeństwa, tworzenie warunków dostępu do dóbr kultury, przygotowanie do 
aktywnego i twórczego w nich uczestnictwa. 

2. Szczegółowy zakres działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki 
w Przyrowie określa jego statut. 

§ 4. Z dniem wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury Gminne Centrum 
Kultury i Biblioteka w Przyrowie przejmuje całe mienie połączonych instytucji 
kultury oraz przejmuje wszelkie wierzytelności i zobowiązania tych instytucji. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres 
zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji (...) 
gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku 
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. 
Natomiast art. 13 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach stanowi, że 
organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki 
z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 7 tejże ustawy, a mianowicie, że 
połączenie z innymi instytucjami kultury nie spowoduje uszczerbku 
w wykonywaniu dotychczasowych zadań biblioteki. Z kolei art. 13 ust. 8 ww. 
ustawy o bibliotekach stanowi, że połączenie (...) wymaga zasięgnięcia opinii 
Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz 
wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator wydaje akt o utworzeniu 
instytucji kultury, w którym określa jej przedmiot działania, nazwę i siedzibę, 
a także określa, czy dana instytucja kultury jest instytucją artystyczną. Z kolei 
art. 13 ust. 1 i 2 tejże ustawy stanowi, że Instytucje kultury działają na 
podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora 
i wskazuje, co statut zawiera. 

Uchwała Nr XXI/140/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury rozpoczęła proces 
połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie oraz Gminnej Biblioteki 
Publicznej  w Przyrowie. 

W toku procesu połączenia instytucji zostały uzyskane wymagane prawem opinie 
i stanowiska tj.   

a) Biblioteki Śląskiej w Katowicach - opinia pozytywna z dnia 27.09.2021r.; 

b) Krajowej Rady Bibliotecznej - opinia negatywna z dnia 12.10.2021 r.; 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał w dniu 22 grudnia 2021 r. 
zgodę na połączenie, co jest wymogiem ustawowym przewidzianym                           
w art. 13 ust. 8 ustawy o bibliotekach.  
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Połączenie samorządowych instytucji kultury nie spowoduje uszczerbku  
w wykonywaniu dotychczasowych zadań Biblioteki,  umożliwi natomiast bardziej 
efektywne wykonywanie zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej w sferze kultury, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
czytelniczych. Zmiana przełoży się na usprawnienie sfery organizacyjno - 
zarządczej, przy zachowaniu co najmniej dotychczasowego poziomu działań 
kulturalnych i bibliotecznych. W ramach instytucji będzie działać główna 
instytucja w Przyrowie i jej filie w Sygontce i Woli Mokrzeskiej. Zgodnie 
z Uchwałą Rady Gminy w Przyrowie nr XXV/163/2021 z dnia 15.11.2021 r. nowa 
instytucja będzie posługiwała się nazwą odzwierciedlającą działalność obu 
łączonych instytucji w brzmieniu: Gminne Centrum Kultury i Biblioteka 
w Przyrowie. 

Połączenie obu instytucji nie powoduje skutków finansowych, poza wydatkami 
związanymi z wymianą pieczęci i tablic. 

Podjęcie uchwały jest zasadne. 
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