
UCHWAŁA NR XII/75/2016
RADY GMINY PRZEROŚL

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Turystyki w Przerośli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515, 1890) oraz art. 9, art. 18 i art.19 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeni u działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz.406; z 2014r. poz. 423; z 
2015r. poz. 1505 ) w związku z art. 10, art. 13 ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 
U. z 2012r. poz.642, 908; z 2013r. poz. 829) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy Przerośl w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty 
lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur zarządzania zamierza się z dniem 1 stycznia 2017r. 
dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury poprzez przyłączenie Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Przerośli oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli .

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 utworzona zostanie gminna jednostka 
organizacyjna, działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod dotychczasową nazwą Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli.

§ 2. Przedmiotem działania GOKSiT będzie wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania 
działalności kulturalnej, zaspokajanie potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz 
uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie gminy Przerośl z uwzględnieniem potrzeb 
czytelniczych i edukacyjnych i nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań.

§ 3. Przyczyny i uzasadnienie zamiaru połączenia zawierają się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwalę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,

2) Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

§ 5. Zobowiązuje się Wójta Gminy Przerośl po uzyskaniu opinii o których mowa w § 4, 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.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIX/144/2013 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zamiaru 
połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli i 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń,biuletynie  
Urzędzie Gminy Przerośl oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Radzewicz
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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 przepisu art. 19 połączenie instytucji kultury polega na
utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających
połączeniu. Natomiast stosownie do przepisu art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
Organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki, przy czym Organizator obowiązany
jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu lub podziale biblioteki podać do publicznej
wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

Zamiar utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli w skład którego wejdzie
Gminna Biblioteka Publiczna wiąże się z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań Gminy
Przerośl w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także upraszczania struktur
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej oraz edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób
starszych, w tym seniorów.

Połączenie obu instytucji nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu zadań i nie będzie miało wpływu na
wykonywanie zadań biblioteki określonych ustawą o bibliotekach oraz zostaną zachowane dotychczasowe
wymagania organizacyjne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym
będzie realizowane w szerszym zakresie i stanowiło zadania priorytetowe w działalności bibliotecznej. Także
stan osobowy obu instytucji oraz ich wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

Pozwoli to przede wszystkim na ułatwienie dostępu do zbiorów bibliotecznych nowym osobom często
starszym i mającym trudności w poruszaniu się, ale również dzieciom i młodzieży (Biblioteka obecnie znajduje
się na pierwszym piętrze). 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 między-bibliotecznych, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej i edukacyjnej
oraz informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków
informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie będzie utrzymane i zapewnione na
wysokim poziomie, przy profesjonalnej obsłudze finansowo- kadrowej i organizacyjnej. Jednocześnie
organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, wychowanie przez sztukę, gromadzenie,
dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków dla rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką, zapewnienie pomocy i opieki merytorycznej i organizacyjnej placówkom oraz ruchowi
kulturalnemu na terenie gminy, rozwijanie aktywności kulturalno-wychowawczej, kształtowanie postaw
społecznych, podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców w zakresie kultury życia codziennego,
rozbudzanie zainteresowań, promowanie zespołów, organizowanie imprez będzie nadal rozwijane i obejmie
swoim zasięgiem również tereny wiejskie poprzez dotarcie do tego środowiska z programami realizowanymi
w ramach istniejących świetlic wiejskich. Połączenie instytucji kultury i biblioteki publicznej ma duży sens
z punktu widzenia kompetencji ustawowych tych podmiotów oraz form ich realizacji które niejednokrotnie
przenikają się i uzupełniają. Wzrośnie efektywność i potencjał obu instytucji, rozszerzona zostanie współpraca
artystyczna i kulturalna z innymi instytucjami oraz wzmocni się efektywność działań promocyjnych.

Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji budżetu
dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru nad działalnością instytucji kultury.
Dzięki temu zwiększy się możliwość zaangażowania środków finansowych w bezpośrednią działalność
kulturalną i czytelniczą. Należy zauważyć, że utrzymywanie rozdziału obu instytucji, szczególnie na terenach
wiejskich, nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i
uzupełniają oraz oparte są na współpracy z tymi samymi podmiotami, tj. szkołami i innymi jednostkami
działającymi na terenie Gminy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji, zapewni zatem koordynację
podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy
materialnej. Po połączeniu, pracodawcą będzie jedna instytucja kultury, co umożliwi racjonalne wykorzystanie
istniejącego potencjału kadrowego. Dodatkowo, połączenie instytucji usprawni zarządzanie działalnością
kulturalną w gminie, która będzie koordynowana przez jeden podmiot. Pozwoli to na skuteczniejsze
wykorzystanie zasobów oraz racjonalizowanie wydatków, poprzez możliwość zaplanowania pracy bez podziału
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na dwie instytucje.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury GOKSiT przejmie całe mienie połączonych
instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie
wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Stworzenie na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji, pozwoli wypracować wspólną
politykę rozwoju kultury oraz zapewni lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Mając
na uwadze cel połączenia instytucji kultury, wymagania organizacyjne stawiane bibliotekom publicznym w art.
19 ustawy o bibliotekach, skutki połączenia (organizacyjne, prawne, finansowe) oraz ocenę wpływu połączenia
na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji
kultury w celu spełnienia uwarunkowań ustawowych.

Aktualnie Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli oraz Gminna Biblioteka Publiczna w
Przerośli częściowo prowadzą działalność kulturalną w tych samych budynkach położonych w tych samych
miejscowościach. Wiele działań Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli oraz Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przerośli opartych jest na współpracy ze szkołami podstawowymi, gimnazjami i
innymi jednostkami działającymi na terenie gminy. Połączenie tych instytucji kultury pozwoli Organizatorowi
na elastyczne reagowanie na lokalne potrzeby. Nowa instytucja kultury będzie miejscem, gdzie opracowana
zostanie wspólna polityka rozwoju kultury na terenie gminy. Komasacja sił i środków powinna lepiej wpłynąć
na działania podejmowane w obszarze organizowania działalności kulturalnej oraz zapewnić wyższy poziom
usług i imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy . Podkreślić należy również, że połączenie
powyższych instytucji kultury spowoduje funkcjonowanie na terenie gminy jednego prężnego,
wielofunkcyjnego ośrodka kultury. Utworzenie będzie miało wpływ na racjonalizację wydatków ponoszonych
przez Gminę na działalność kulturalną oraz spowoduje zmniejszenie kosztów administracyjnych . Nastąpi
centralizacja zarządzania, między innymi tymi samymi nieruchomościami oraz skomasowanie służb finansowo-
księgowych, obsługi sprzętu, urządzeń itp.
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