
UCHWAŁA 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 poz. 506), 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. )1)  oraz art. 10, art. 13 ust. 1, 2, 7 i 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 574, ze zm. )2)  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Z dniem 1 stycznia 2020 roku 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 
Kultury w Olsztynie.

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

dotychczasowych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
4. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1) jednostce sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie

2) Krajowej Radzie Bibliotecznej
3) Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

§ 2. 
Upoważnia się Wójta Gminy Olsztyn do wystąpienia po uzyskaniu opinii, o których mowa w § 

1 ust. 4, o wydanie zgody przez właściwego ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego na połączenie instytucji kultury o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3. 
Treść uchwały wraz z uzasadnieniem podaje się do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Olsztyn, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olsztyn oraz na 
tablicach ogłoszeń samorządowych instytucji kultury które zamierza się połączyć.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

1) Dz. U. z 2018 r. poz. 1608, Dz. U. z 2019 r. poz. 115
2) Dz. U. z 2018 r. poz. 1669
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§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Janusz Konieczny
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Załącznik do uchwały Nr IV/54/19

Rady Gminy Olsztyn

z dnia 14 maja 2019 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z 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 w.w. 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 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.

W oparciu o powyższe przepisy, Rada Gminy Olsztyn wyraża zamiar połączenia, z dniem 
1 stycznia 2020 roku dwóch samorządowych instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury 
w Olsztynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i utworzenia jednej instytucji kultury pod 
nazwą Jurajskie Centrum Kultury w Olsztynie. Zamiar połączenia instytucji kultury związany jest 
z dążeniem do bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy, zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
samorządowej w sferze kultury,a także uproszczeniu struktur zarządzania w zakresie organizowania 
działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych. Argumentem 
przemawiającym za połączeniem obu instytucji jest fakt, że obie instytucje mają swoje siedziby w tym 
samym budynku. Połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie jest w pełni uzasadnione merytorycznie i ekonomicznie.

W wyniku połaczenia obu instytucji nie ulegnie obniżeniu jakość świadczonych usług, a pozwoli to 
bardziej efektywnie wykonywać zadania Gminy Olsztyn w sferze kultury oraz upowszechniania 
wiedzy i zaspokajania potrzeb w zakresie czytelnictwa.

Dla przewidywanej nowej, połączonej, samorządowej instytucji kultury, nadany będzie Statut 
określający funkcjonowanie w jej ramach Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej 
w Olsztynie. Statut ten regulować będzie działalność nowej instytucji w taki sposób, by w żadnym 
stopniu nie nastąpiło i nastąpić nie mogło jakiekolwiek zakłócenie czy uszczuplenie działalności 
którejkolwiek z dotychczasowych instytucji.

Połączenie sił pracowniczych  i środków finansowych przyczyni się do skuteczniejszego działania 
oraz świadczenia wyższego poziomu usług i zapewnienia bardziej różnorodnych form działania. 
Jurajskie Centrum Kultury będzie dysponować lepszymi zasobami materialnymi i organizacyjnymi. 
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie, uatrakcyjni proponowane przez siebie formy. Oferta 
proponowana przez połączone instytucje kultury będzie na wyższym poziomie, bardziej różnorodna 
i tym samym skierowana do szerszego grona odbiorców.

Połączenie powyższych instytucji nie spowoduje żadnego uszczerbku w wykonywaniu zadań 
realizowanych obecnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynie i Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Olsztynie, gdyż podjęte przez organizatora działania nie spowodują zmniejszenia ilości 
pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za realizację tych działań. Zostaną zachowane 
wymagania organizacyjne określone ustawą o bibliotekach, w powiązaniu z ustawą o organizowaniu 
prowadzenia działalności kulturalnej. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych 
służących rozwijaniu czytelnictwa, zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, 
samokształcących, udostępnienia zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, pośredniczenia 
w wymianie międzybibliotecznej oraz prowadzenia działalności informacyjnej będzie utrzymane 
i zapewnione na dotychczasowym poziomie. Zadania biblioteki będą realizowane na 
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dotychczasowym poziomie i nie zostanie zmieniony sposób dogodnego dostępu do materiałów 
bibliotecznych, nie zostaną umniejszone zbiory oraz powierzchnia biblioteki.

Połączenie w.w. instytucji kultury doprowadzi do powstania jednego prężnego i wielofunkcyjnego 
ośrodka, co będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych przez Gminę Olsztyn na 
działalność kulturalną. Ponadto połączenie Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie i Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Olsztynie pozwoli organizatorowi na bardziej elastyczne reagowanie na 
potrzeby wspólnoty samorządowej. Jedna instytucja zapewni mieszkańcom profesjonalną obsługę 
czytelnictwa, bibliotekoznawstwa, poprzez dotarcie do szerszego kręgu odbiorców dzięki 
unowocześnieniu działalności, a także zaspokoi potrzeby kulturalne i udostępni dobra kultury. 
Podjęcie niniejszego działania winno mieć także znaczący wpływ na wyższy poziom usług i imprez 
realizowanych na terenie Gminy.
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