
UCHWAŁA NR VIII/112/19
RADY GMINY OLSZTYN

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/54/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie 
zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.1)), art.9 ust.1, art.18 ust.1 i ust.3 i art.19 ust.1 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1983 ze zm.2)) oraz art. 10, art.13 ust.1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz.U. z 2019 r. poz. 1479)

Rada Gminy Olsztyn uchwala, co następuje:

§ 1. 
W uchwale Nr IV/54/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zamiaru 

połączenia samorządowych instytucji kultury wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ustęp 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Zamierza się połączyć samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie 
oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, dla których organizatorem jest Gmina Olsztyn, 
w jedną samorządową instytucję kultury - Jurajskie Centrum Czytelnictwa i Kultury 
w Olsztynie.”.

2. W § 1 w ustępie 4 wykreśla się punkt 1, a numeracja punktów „2 i 3" zmienia się na „1 i 2".

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Konieczny

1) Dz.U.2019.1309, Dz.U.2019.1696, Dz.U.2019.1815
2) Dz.U.2018.1608, Dz.U.2019.115, Dz.U.2019.730, Dz.U.2019.1696
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Uzasadnienie

Podjęcie uchwały Nr IV/54/19 Rady Gminy Olsztyn z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zamiaru
połączenia samorządowych instytucji kultury było pierwszym krokiem do osiągnięcia obranego celu.

Z niezależnych od Organizatora przyczyn, przedłużył się proces opiniowania zamiaru połączenia
instytucji kultury, przez co wskazany w dotychczas obowiązującej uchwale intencyjnej termin
połączenia obu instytucji tj. 1 stycznia 2020 r., nie może zostać dotrzymany. W związku z tym, że
kolejny okres procedowania, poprzedzający połączenie instytucji kultury nie jest znany,
postanowiono nie wskazywać w zmienianej uchwale intencyjnej terminu realizacji zamiaru
połączenia obu instytucji kultury.

Ponadto, w trakcie zasięgania opinii, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Katowicach wskazała,
że instytucja kultury, powstała w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie
z Gminną Biblioteką Publiczną w Olsztynie, powinna mieć nazwę, która wskazuje na to, że jedną
z działalności tej instytucji będzie prowadzenie biblioteki. Uwzględniając uwagi opiniujących, w celu
wyeksponowania działalności bibliotecznej oraz promocji czytelnictwa, w niniejszej uchwale
zaproponowano nową nazwę - Jurajskie Centrum Czytelnictwa i Kultury w Olsztynie.

Z uwagi na fakt, iż ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., przewiduje konieczność
zasięgnięcia opinii Rady i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, proponuje się wykreślenie
z dotychczasowej uchwały „opinii jednostki sprawującej nadzór merytoryczny”.

Sporządziła:

Agnieszka Migalska
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